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˙‡Ê'גֹו ּבענן נתּתי קׁשּתי את גֹו' הּברית אֹות …ְְִִִֶֶַַַָָָ
גֹו' ּבענן הּקׁשת מאמר1והיתה יׁשנֹו הּנה . ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

זהֿעּתה ׁשּנדּפס אּלה, ּפסּוקים הּוא2על וכנראה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
הּובא זה מאמר מאמצע [ּדקטע הּזקן. ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלרּבינּו
(ּב'אֹור ה'ּצמחֿצדק' אדמֹו"ר כ"ק ְְְִֶֶֶַַַּבדרּוׁש

ׁשּמּזה3הּתֹורה' ואפׁשר ז"ל. אדמֹו"ר ּבׁשם ( ְְְְִֵֶֶֶַַַָָ
לאדמֹו"ר היא הּמאמר התחלת ׁשּגם ְְְְֲִֶַַַַַַַַָָמׁשמע
הּוא ׁשהּמאמר נאמר אם ׁשּגם ּולהעיר, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּזקן.
ּבדרּוׁש ּכֹותב ּׁשאינֹו מה יקׁשה לא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹמה'ּצמחֿצדק'
ז"ל מאדמֹו"ר ׁשהּוא ׁשּבאמצע קטע על ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָזה
ּכּמה וכדמצינּו הּתֹורה') ּב'אֹור הּנ"ל עלֿדר)ְְְִִֶֶַַַַַָָָ
ּבמאמריו מעּתיק ה'ּצמחֿצדק' ׁשאדמֹו"ר ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָּפעמים
האמצעי אדמֹו"ר אֹו הּזקן אדמֹו"ר לׁשֹון ְְְְִֵֶֶַַַָָָאת
ׁשּלפעמים אף הּלׁשֹון העּתקת ׁשהּוא מצּין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָואינֹו
וכיֹוצאּֿבזה, ּכתּוב' 'מצאתי ּבׁשם ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמצּין
לֹו. הּידּוע מּטעם זאת, מצּין אינֹו לפעמים ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹאבל

אדמֹו"ר ּׁשאין ּומה הּזקן, מרּבינּו ּכּלֹו ׁשהּוא אפׁשר ּכּנ"ל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻאבל
אֹופנים: ּבב' לֹומר יׁש – הראׁשֹון הּקטע את ּגם מעּתיק ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָה'ּצמחֿצדק'
הּקטע אמירת לפני ה'ּצמחֿצדק' רּבינּו עלֿידי נכּתב זה ׁשּמאמר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָאֹו
התחלת נמצאת ׁשּבֹו זה ׁש'ּביכל' אֹו הּזקן, אדמֹו"ר עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּזה
ּובכל הּנ"ל. הּמאמר את ׁשּכתב אחר ה'ּצמחֿצדק' לידי הּגיע ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָהּמאמר
עלּֿכל-ּפנים ּכי זה. מאמר לאֹור ׁשהֹוציאּו על ּברכה עליהם ּתבֹוא ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹופן
עצמֹו]. הּזקן לרּבינּו ׁשהּוא לוּדאי וקרֹוב נׂשיאנּו, מרּבֹותינּו ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבטח

המפרׁשים קּׁשית את זה ּבמאמר אדמֹו"ר4ּומביא כ"ק (ּובמאמר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻ
ּבתחּלתֹו ּדבריהם5ה'ּצמחֿצדק' ותֹוכן ּבּׁשמם המפרׁשים ּכל את העּתיק ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
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˙‡Ê'גֹו ּבענן נתּתי קׁשּתי את גֹו' הּברית אֹות …ְְִִִֶֶַַַָָָ
גֹו' ּבענן הּקׁשת מאמר1והיתה יׁשנֹו הּנה . ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

זהֿעּתה ׁשּנדּפס אּלה, ּפסּוקים הּוא2על וכנראה , ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
הּובא זה מאמר מאמצע [ּדקטע הּזקן. ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלרּבינּו
(ּב'אֹור ה'ּצמחֿצדק' אדמֹו"ר כ"ק ְְְִֶֶֶַַַּבדרּוׁש

ׁשּמּזה3הּתֹורה' ואפׁשר ז"ל. אדמֹו"ר ּבׁשם ( ְְְְִֵֶֶֶַַַָָ
לאדמֹו"ר היא הּמאמר התחלת ׁשּגם ְְְְֲִֶַַַַַַַַָָמׁשמע
הּוא ׁשהּמאמר נאמר אם ׁשּגם ּולהעיר, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּזקן.
ּבדרּוׁש ּכֹותב ּׁשאינֹו מה יקׁשה לא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַֹמה'ּצמחֿצדק'
ז"ל מאדמֹו"ר ׁשהּוא ׁשּבאמצע קטע על ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָזה
ּכּמה וכדמצינּו הּתֹורה') ּב'אֹור הּנ"ל עלֿדר)ְְְִִֶֶַַַַַָָָ
ּבמאמריו מעּתיק ה'ּצמחֿצדק' ׁשאדמֹו"ר ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָּפעמים
האמצעי אדמֹו"ר אֹו הּזקן אדמֹו"ר לׁשֹון ְְְְִֵֶֶַַַָָָאת
ׁשּלפעמים אף הּלׁשֹון העּתקת ׁשהּוא מצּין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָואינֹו
וכיֹוצאּֿבזה, ּכתּוב' 'מצאתי ּבׁשם ׁשהּוא ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָמצּין
לֹו. הּידּוע מּטעם זאת, מצּין אינֹו לפעמים ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֹאבל

אדמֹו"ר ּׁשאין ּומה הּזקן, מרּבינּו ּכּלֹו ׁשהּוא אפׁשר ּכּנ"ל ְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻאבל
אֹופנים: ּבב' לֹומר יׁש – הראׁשֹון הּקטע את ּגם מעּתיק ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָה'ּצמחֿצדק'
הּקטע אמירת לפני ה'ּצמחֿצדק' רּבינּו עלֿידי נכּתב זה ׁשּמאמר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָאֹו
התחלת נמצאת ׁשּבֹו זה ׁש'ּביכל' אֹו הּזקן, אדמֹו"ר עלֿידי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּזה
ּובכל הּנ"ל. הּמאמר את ׁשּכתב אחר ה'ּצמחֿצדק' לידי הּגיע ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָהּמאמר
עלּֿכל-ּפנים ּכי זה. מאמר לאֹור ׁשהֹוציאּו על ּברכה עליהם ּתבֹוא ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאֹופן
עצמֹו]. הּזקן לרּבינּו ׁשהּוא לוּדאי וקרֹוב נׂשיאנּו, מרּבֹותינּו ׁשהּוא ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָּבטח

המפרׁשים קּׁשית את זה ּבמאמר אדמֹו"ר4ּומביא כ"ק (ּובמאמר ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻ
ּבתחּלתֹו ּדבריהם5ה'ּצמחֿצדק' ותֹוכן ּבּׁשמם המפרׁשים ּכל את העּתיק ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
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יבֿטז.)1 ט, ואילך.)2פרשתנו נז ע' והמועדים, התורה פרשיות על אדה"ז מאמרי פרשתנו)3ס'

א'עא. ע' ח"ב) (נ"ך איכה אוה"ת גם וראה א. תרנב, ג' קכז)4כרך ע' תקס"ד בסה"מ גם הובא

לא, פרשתנו הרימון פלח תרנ"ד. - קשתי את סוד"ה ב). תרמח, - שם פרשתנו באוה"ת גם (נעתק

ואילך.)5ד. א תרמח,

    
˙L‰ ‰˙È‰ 'B ÔÚa Èz˙ ÈzL˜ ˙‡ 'B ˙Èa‰ ˙B‡ ˙‡Ê…«¿ƒ∆«¿ƒ»«ƒ∆»»¿»¿»«∆∆

'B ÔÚa1,עליכם לקטרג הדין מדת תבא שכאשר לזכרון. תהיה הקשת ∆»»
כל לשחת המבול עוד יהיה "ולא הבטחתי את ואזכור הקשת, את ֶֶאראה

zÚŒ‰Ê‰בשר" „pL ,‰l‡ ÌÈ˜e ÏÚ Ó‡Ó BLÈ ‰p‰ .ƒ≈∆¿«¬»«¿ƒ≈∆∆ƒ¿«∆«»
הזקן אדמו"ר מאמרי ,2בספר

eÈaÏ ‡e‰ ‰‡Î¿«ƒ¿∆¿«≈
] .Ô˜f‰תשא פרשת בשבת «»≈

הטעם הרבי הסביר תשד"מ

בעל מיהו לבדוק שצריך

דבר האומר ש"כל כיון המאמר,

גאולה מביא אומרו בשם

במאמרלעולם". - כאן ואכן

לכך הוכחה הרבי מביא - מוסגר
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'‰Bz‰ B‡'a '˜„ˆ3( ∆∆¿«»

Ï"Ê "BÓ„‡ ÌLa¿≈«¿«
הזקן) LÙ‡(=אדמו"ר .¿∆¿»

‰fnLשבאמצע שהקטע ∆ƒ∆
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ו  

הּמּבּול אחר ׁשּנתחּדׁש הּקׁשת ענין מהּו ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַכּו')
הּוא ׁשהּקׁשת ידּוע הרי כּו') ּברית אֹות ְְֲִֵֶֶֶַַָ(והּוא
מהרקיע אחד ּבצד זֹורחת ּכׁשהּׁשמׁש טבעי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר
נראים עלֿידיֿזה הּנה עננים יׁש ׁשּכנגדֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּובּצד

ּבעננים. הּקׁשת ֲִֵֶֶַָָּגֹוני

ÔeÈÂנאמר (ׁשעליו הענן ענין ּבאּור ּבהקּדים זה ¿»ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּדהּנה ּברּוחנּיּות. נתּתי) קׁשּתי ּבענין6את ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָ

הענן ענין ּבחינֹות, ב' יׁש ּברּוחנּיּות ְְְִִִֵֶֶַָָָָָהענן
ּביֹותר, נעלית ּבחינה על הּמֹורה ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָלמעליּותא
ׁשאיֿאפׁשר ּביֹותר נעלה ּגּלּוי מאיר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַדכאׁשר
ׁשעלֿידֹו לענן צריכים זה ּבׁשביל הּנה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָלקּבלֹו
ׁשּכתּוב מה ועלֿדר הּגּלּוי. לקּבל יכֹולים 7ּדוקא ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָ
אפׁשר ׁשאי ּדכׁשם אלקים, ה' ּומגן ׁשמׁש ְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָֹּכי
איֿאפׁשר ּכ מגן, עלֿידי אּלא ּבּׁשמׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלהסּתּכל
הּמגן עלֿידי ּכיֿאם הוי' דׁשמׁש הּגּלּוי את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָלקּבל

אלקים ּדׁשם ּכאׁשר8ונרּתק לעתידֿלבֹוא (ולכן . ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
כּו' אז הּנה מנרּתקּה חּמה יֹוציא ּכי9הקב"ה , ְִִִֵֵַַָָָָ

וזהּו אלקים). ּדׁשם לנרּתק הענן10צרי ענין ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
ּדכתיב הענן,11דמּתןּֿתֹורה ּבתֹו מׁשה וּיבא ְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹ

נעלה ּגּלּוי היה דמּתןּֿתֹורה ׁשהּגּלּוי ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָדלהיֹות
הצרך הּזה, הּגּלּוי את לקּבל ּכדי לכן, ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֻּביֹותר,

עד דענן. דּבחינת12לּלבּוׁש מהּגּלּוי ּגם למעלה ׁשרׁשֹו ענן ׁשּבחינת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָ
סתרֹו חׁש הּבא13יׁשת הּכּפרים, דיֹום הּקטרת ענן ענין גםּֿכן וזהּו , ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹֻ

נעלית הכי ּבדרּגא למעליּותא הענן ׁשהּוא הּתׁשּובה, עבֹודת ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָעלֿידי
על הּמֹורה לגריעּותא, ענן ּבחינת ויׁש סתרֹו. חׁש יׁשת ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּבֹו,
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ההׁשּתלׁשלּות רּבּוי מחמת ּכי ּביֹותר. הירידה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָענין
הּנה הּׁשבירה, לענין ועד והּפרסאֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָוהּמסכים
ּדׁשם הּצרּופים (מק"כ נׁשּתלׁשל ּדקדּׁשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻמהענן

לגמרי.14אלקים והסּתר העלם ׁשהּוא ענן ּבחינת ( ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכמֹו לעננים, ּופׁשעים עֹונֹות ּדּמּו זה ְְֲֲִִִִֶַַַָָּומּטעם

ּכי15ׁשּכתּוב ,חּטאתי וכענן ּפׁשעי כעב מחיתי ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מבּדיל מס הּוא זה עֹונֹותיכם16ענן ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ

(אּגרת ּבתניא ּבארּוכה וכמבֹואר מבּדילים, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהיּו
ּבזה.17הּתׁשּובה הענין ( ְְִֶַָָָָ

‰‰Âהרּוחני ּבענן אּלּו ּבחינֹות ב' ׁשּיׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְִִֵֵֵֶֶָָָָ
הענן ּובחינת הּגּלּוי, ׁשענינֹו הענן ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ(ּבחינת
לכן לגמרי), ּולהעלים להסּתיר ּבׁשביל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָׁשענינֹו
דיׁשנם אֹופּנים. ב' ּבֹו ׁשּיׁש הּגׁשמי ּבענן ּגם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּוא

(עלּֿכל-ּפנים מהּׁשמׁש וליהנֹות להסּתּכל אפׁשר ׁשעלֿידם קּלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָעננים
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו דעלֿזה לגמרי, הּמחׁשיכים עננים ויׁש 18לרגע), ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּבּמאמר ּדין19(ּכּמּובא ּבבחינת ׁשהם ּדדינא, ּכיֹומא דעיבא יֹומא קׁשה ( ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ְֲִַָָָרחמנאֿליצלן.

‰eּדוקא הּמּבּול אחר ׁשּנתחּדׁש הּקׁשת ענין הּמּבּול20יּובן דלפני . »∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ
אֹור ׁשאין ּבאֹופן העננים היּו ולכן ,מּזּכ ּבלּתי העֹולם ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻהיה
היה לא ולכן עלֿידם, אֹותֹו ׁשּיראּו ּכדי אֹותם לחדֹור יכֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשמׁש
נזּדּכ ׁשעלֿידֹו הּמּבּול, אחר מהֿׁשאיןּֿכן קׁשת, ּגֹוני ׁשּיהיּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָאפׁשר

להיֹות21העֹולם יכֹול הּׁשמׁש ׁשאֹור ּבאֹופן יֹותר, קּלים העננים נעׂשּו , ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּקׁשת. ּבגֹוני עלֿידם ְְִֵֶֶֶַַָָנראה

‰‰Âענין על גםּֿכן מֹורה הּגּלּוי) ּבׁשביל (ׁשהּוא הּזה הענן ¿ƒ≈ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
עלֿידי22הּתׁשּובה הּבא הּכּפרים דיֹום הּקטרת ענן עלֿדר , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ
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ז      

ההׁשּתלׁשלּות רּבּוי מחמת ּכי ּביֹותר. הירידה ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַָענין
הּנה הּׁשבירה, לענין ועד והּפרסאֹות ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָוהּמסכים
ּדׁשם הּצרּופים (מק"כ נׁשּתלׁשל ּדקדּׁשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻמהענן

לגמרי.14אלקים והסּתר העלם ׁשהּוא ענן ּבחינת ( ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּכמֹו לעננים, ּופׁשעים עֹונֹות ּדּמּו זה ְְֲֲִִִִֶַַַָָּומּטעם

ּכי15ׁשּכתּוב ,חּטאתי וכענן ּפׁשעי כעב מחיתי ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו מבּדיל מס הּוא זה עֹונֹותיכם16ענן ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ

(אּגרת ּבתניא ּבארּוכה וכמבֹואר מבּדילים, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָהיּו
ּבזה.17הּתׁשּובה הענין ( ְְִֶַָָָָ

‰‰Âהרּוחני ּבענן אּלּו ּבחינֹות ב' ׁשּיׁש ּכׁשם ¿ƒ≈ְְִִֵֵֵֶֶָָָָ
הענן ּובחינת הּגּלּוי, ׁשענינֹו הענן ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָ(ּבחינת
לכן לגמרי), ּולהעלים להסּתיר ּבׁשביל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָׁשענינֹו
דיׁשנם אֹופּנים. ב' ּבֹו ׁשּיׁש הּגׁשמי ּבענן ּגם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָהּוא

(עלּֿכל-ּפנים מהּׁשמׁש וליהנֹות להסּתּכל אפׁשר ׁשעלֿידם קּלים ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָעננים
ז"ל רּבֹותינּו אמרּו דעלֿזה לגמרי, הּמחׁשיכים עננים ויׁש 18לרגע), ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּבּמאמר ּדין19(ּכּמּובא ּבבחינת ׁשהם ּדדינא, ּכיֹומא דעיבא יֹומא קׁשה ( ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ְֲִַָָָרחמנאֿליצלן.

‰eּדוקא הּמּבּול אחר ׁשּנתחּדׁש הּקׁשת ענין הּמּבּול20יּובן דלפני . »∆ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָ
אֹור ׁשאין ּבאֹופן העננים היּו ולכן ,מּזּכ ּבלּתי העֹולם ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻהיה
היה לא ולכן עלֿידם, אֹותֹו ׁשּיראּו ּכדי אֹותם לחדֹור יכֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹהּׁשמׁש
נזּדּכ ׁשעלֿידֹו הּמּבּול, אחר מהֿׁשאיןּֿכן קׁשת, ּגֹוני ׁשּיהיּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָאפׁשר

להיֹות21העֹולם יכֹול הּׁשמׁש ׁשאֹור ּבאֹופן יֹותר, קּלים העננים נעׂשּו , ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
הּקׁשת. ּבגֹוני עלֿידם ְְִֵֶֶֶַַָָנראה

‰‰Âענין על גםּֿכן מֹורה הּגּלּוי) ּבׁשביל (ׁשהּוא הּזה הענן ¿ƒ≈ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ
עלֿידי22הּתׁשּובה הּבא הּכּפרים דיֹום הּקטרת ענן עלֿדר , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֻ
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ח  

ּדכׁשם הּוא, והענין הּכּפרים. דיֹום ְְְְְִִִִֵַַָָָֻהּתׁשּובה
ּביּה ּכתיב ּבפׁשטּות מן23ׁשהענן יעלה ואד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָ

הארץ, מן ּבא (אד) ׁשהענן גֹו', והׁשקה ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָהארץ
על הּמראה ּברּוחנּיּות הענן ענין גםּֿכן הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכן
וכידּוע הּתׁשּובה. עבֹודת מּלמּטה, 24העבֹודה ְְְֲֲִַַַַַָָָָָ
דהאויר לארץ, הּׁשמׁש ּבין אוירים ג' ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשּיׁש
והאויר החמימּות, ּבתקף הּוא לּׁשמׁש ְְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹהּקרֹוב
הּתחּתֹון ּובאויר הּקרירּות, ּבתקף הּוא ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָֹׁשּבאמצע
ּבתקף גםּֿכן הּׁשמׁש אֹור מתּפּׁשט לארץ ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרֹוב
והּוא יֹותר להתּפּׁשט יכֹול ׁשאינֹו מחמת ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָיֹותר,

חֹוזר אֹור ּבחינת היינּו הארץ, מן ׁשּזהּו25חֹוזר , ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
הּתׁשּובה. עבֹודת ְְֲִַַַָענין

‰‰Â26אֹור ׁשּבבחינת הּתׁשּובה עבֹודת עלֿידי ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֶַַַַָ
ּבּה ׁשּיׁש הּקׁשת אחרּֿכ נעׂשית ֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָחֹוזר,

גונים הּתׁשּובה27ג' עבֹודת ּדהּנה הּוא, והענין . ְְְְְֲִִִֵַַָָָָ
חסדּֿדיןֿרחמים הּקוין ג' ּבכל להיֹות ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָצריכה

ׁשם ּבּמאמר ׁשּמֹוסיף רחמים[ּוכפי ּבחינת : ְְֲֲִִִִֶַַַַָָ
אּלּו ּבחינֹות ּבג' למּטה הּתׁשּובה ועלֿידי ְְְְְְִִֵֵַַַַָָרּבים],

חסדּֿדיןֿרחמים ׁשּבּה, הגונים ג' עם הּקׁשת את מּלמעלה ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָממׁשיכים
דמחיתי ּובאֹופן דּלעּומתֿזה, הּקוין ג' את מבּטלים ׁשעלֿידיֿזה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָרּבים,

כּו'. זּכּו ׁשל ּובאֹופן ּגמּורה, מחּיה גֹו', ְְְִִֶֶָָָָכעב

e‰ÊÂּדעלֿידי ּבענן, נתּתי קׁשּתי את גֹו' הּברית אֹות זאת ּׁשּכתּוב מה ¿∆ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשהעננים למעליּותא, הענן ּבחינת נעׂשה הּתׁשּובה ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָעבֹודת

גֹו' ּבעּתם גׁשמיכם ונתּתי הּברכֹות, ּכל את ׁשל28מביאים ּובאֹופן , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
הּׁשנה) ּתקּופֹות (ו' גֹו' וחֹום וקר וקציר זרע הארץ ימי ּכל דעֹוד ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹּברית,

יׁשּבֹותּו ּבדר29ֿלא לֹומר דיׁש ּבענן. נתּתי קׁשּתי את מּזֹו ויתירה . ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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ענין יׁשנֹו הענן ׁשעלֿידי הּקׁשת ׁשּבענין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר,
הענן, עלֿידי הּנמׁשכֹות הּברכֹות מּכל יֹותר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנעלה
קׁשּתי את ּׁשּכתּוב ּבמה מקֹומֹות ּבכמה ְְְְְְִֶֶַַַַָָָוכמבֹואר

לי הּמּוקׁש ּדבר קׁשּתי גֹו', למעלה30נתּתי ׁשּזהּו , ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לעצמּותֹו לי, מּוקׁש הּוא אּלא הּגּלּויים ְְִִִִֶַַָָָמּכל

ׁשּכתּוב ּוכמֹו .יתּבר הּקׁשת31ּומהּותֹו ּכמראה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
ה'. ּכבֹוד ּדמּות מראה הּוא וגֹו' ּבענן יהיה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָאׁשר
הּברית ענין אׁשר ּברית, ׁשל ּבאֹופן הּוא זה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָוכל

להיֹות32הּוא הּבתרים ּבין העֹוברים את ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמאחד
לאחדים להיֹות מּמׁש, אחד ּגּוף ּבתֹו ְְְֲִִִֶַַָָָעֹוברים

מּמׁש. ְֶַָָּכאחד

‰Êeּבּזהר ׁשּכתּוב מה ּבדרּוׁשי33יּובן ּגם (הּובא »∆ְִֵֶַַַַָָָֹ
מהר"ׁש אדמֹו"ר לרגלי34כ"ק תצּפי לא ( ְְְְִֵֵַַַַַֹ

מתקׁשטא ּבעלמא קׁשת האי דיתחזי עד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָמׁשיח
עבֹודת על מֹורה הּקׁשת ענין ּכי נהירין, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַּבגוני
ּבגונים הּנרמזים הּקּוים ג' ּובכל ּכּנ"ל, ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּתׁשּובה
ׁשל ענינֹו ּכי מׁשיח, לרגלי ּתצּפה אז ולכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּנ"ל,
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ּבתיּובּתא 'ניצֹוץ35צּדיקיא את ׁשּמגּלים ּדעלֿידי , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
עלֿידיֿזה הּתׁשּובה, ענין צּדיק, ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמׁשיח'
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נׁשמתֹוֿעדן אדמֹו"ר כ"ק ּובכּסּוי37ּבמאמרי ּבּכסא ׁשהּוא זה ּדענין ,( ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
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ט      

ענין יׁשנֹו הענן ׁשעלֿידי הּקׁשת ׁשּבענין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאפׁשר,
הענן, עלֿידי הּנמׁשכֹות הּברכֹות מּכל יֹותר ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנעלה
קׁשּתי את ּׁשּכתּוב ּבמה מקֹומֹות ּבכמה ְְְְְְִֶֶַַַַָָָוכמבֹואר

לי הּמּוקׁש ּדבר קׁשּתי גֹו', למעלה30נתּתי ׁשּזהּו , ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לעצמּותֹו לי, מּוקׁש הּוא אּלא הּגּלּויים ְְִִִִֶַַָָָמּכל

ׁשּכתּוב ּוכמֹו .יתּבר הּקׁשת31ּומהּותֹו ּכמראה ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
ה'. ּכבֹוד ּדמּות מראה הּוא וגֹו' ּבענן יהיה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָאׁשר
הּברית ענין אׁשר ּברית, ׁשל ּבאֹופן הּוא זה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָוכל

להיֹות32הּוא הּבתרים ּבין העֹוברים את ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָׁשּמאחד
לאחדים להיֹות מּמׁש, אחד ּגּוף ּבתֹו ְְְֲִִִֶַַָָָעֹוברים

מּמׁש. ְֶַָָּכאחד

‰Êeּבּזהר ׁשּכתּוב מה ּבדרּוׁשי33יּובן ּגם (הּובא »∆ְִֵֶַַַַָָָֹ
מהר"ׁש אדמֹו"ר לרגלי34כ"ק תצּפי לא ( ְְְְִֵֵַַַַַֹ

מתקׁשטא ּבעלמא קׁשת האי דיתחזי עד ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָמׁשיח
עבֹודת על מֹורה הּקׁשת ענין ּכי נהירין, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַּבגוני
ּבגונים הּנרמזים הּקּוים ג' ּובכל ּכּנ"ל, ְְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּתׁשּובה
ׁשל ענינֹו ּכי מׁשיח, לרגלי ּתצּפה אז ולכן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָּכּנ"ל,
לאתבא אתא מׁשיח הּתׁשּובה, ענין הּוא ְְֲִִִַַַַַָָָָָָָמׁשיח

ּבתיּובּתא 'ניצֹוץ35צּדיקיא את ׁשּמגּלים ּדעלֿידי , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
עלֿידיֿזה הּתׁשּובה, ענין צּדיק, ׁשּבכל ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָמׁשיח'

הּכללי. מׁשיח ְְִִִֶַַַָָמתּגּלה

ÔBˆÈ‰ÈÂּבזמן ועבֹודתנּו מעׂשינּו ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָ
ּבכלל ּבּתֹורה,36הּגלּות אּלּו ענינים לּמּוד עלֿידי ּובפרט , ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָ

הּקׁשת ענין ּובפרט ּדנח, הּברית מּכללּות למעלה זּכרֹון ּבחינת ְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹיהיה
הּוא ּכי ּדראשֿהּׁשנה, זכרֹונֹות ּבפסּוקי ּגם מּובא ּדנח דהּזּכרֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשּבזה,
(ּכּמבֹואר יׂשראל נׁשמֹות עצם עם קׁשּור ׁשהּוא נצחי, זּכרֹון ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבחינת

נׁשמתֹוֿעדן אדמֹו"ר כ"ק ּובכּסּוי37ּבמאמרי ּבּכסא ׁשהּוא זה ּדענין ,( ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
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אחד, בגוף עוברים ששנינו כשם

אחד. כגוף שנינו נהיה לעולם כך

ישראל עם שבין הקשר דוגמת

נצחי קשר הוא אשר לקב"ה

לעולם. יינתק שלא

e˙kL ‰Ó ÔeÈ ‰Êe»∆»«∆»
‰fa33Ìb ‡e‰ «…«»«

"BÓ„‡ ˜"Î ÈLe„aƒ¿≈«¿
L"‰Ó34Ètˆ˙ ‡Ï ( «««…ƒ¿≈

ÈÊÁ˙È„ „Ú ÁÈLÓ ÈÏÏ¿«¿≈»ƒ««¿ƒ¿¬≈
‡ÓÏÚa ˙L˜ È‡‰«∆∆¿»¿»
ÔÈÈ‰ ÈÂa ‡L˜˙Óƒ¿«¿»¿«¿≈¿ƒƒ
ראיה) (מלשון תצפה לא =]ִֶ

הקשת שתהיה עד משיח לביאת

ב בגוויםנראית מקושטת עולם

‰Lw˙מאירים] ÔÈÚ Èk ,ƒƒ¿««∆∆
˙„BÚ ÏÚ ‰BÓ∆«¬«
 ÏÎe ,Ï"pk ‰eLz‰«¿»««¿»
ÌÈÂa ÌÈÊÓp‰ ÌÈew‰««ƒ«ƒ¿»ƒ«¿»ƒ
‰tˆz Ê‡ ÔÎÏÂ ,Ï"pk««¿»≈»¿«∆
BÈÚ Èk ,ÁÈLÓ ÈÏÏ¿«¿≈»ƒ«ƒƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰ ÁÈLÓ ÏL∆»ƒ«ƒ¿«
‡˙‡ ÁÈLÓ ,‰eLz‰«¿»»ƒ«»»
‡È˜Èˆ ‡˙‡Ï«¬»»«ƒ«»

‡zeÈ˙a35חטאו שלא אף בתשובה. הצדיקים את להחזיר בא [=משיח ƒ¿¿»
תשובה] עבודת של התוקף מעלת את גם בהם ויגלה אותם ירומם ,ח"ו,
ÔÈÚ ,˜Èˆ ÏÎaL ÁÈLÓ BˆÈ ˙‡ ÌÈlnL È„ÈÏÚ¿«¿≈∆¿«ƒ∆ƒ»ƒ«∆¿»«ƒƒ¿«

ÈÏÏk‰ ÁÈLÓ ‰lb˙Ó ‰ÊÈ„ÈÏÚ ,‰eLz‰«¿»«¿≈∆ƒ¿«∆»ƒ««¿»ƒ
È„ÈÏÚL ÔBˆÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈
ÔÓÊa e˙„BÚÂ eÈÚÓ«¬≈«¬»≈ƒ¿«

ÏÏÎa ˙eÏb‰36שכל «»ƒ¿»
לעתיד שיהיו הנעלים הגילויים

ועבודתנו במעשינו תלויים לבוא,

הגלות È„ÈÏÚבזמן e ,ƒ¿»«¿≈
,‰Bza el‡ ÌÈÈÚ „enÏƒƒ¿»ƒ≈«»
ÔBkÊ ˙ÈÁa ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ«ƒ»
˙Èa‰ ˙eÏÏkÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ¿»«¿ƒ

Áאות "זאת המבול, אחר ¿…«
ÔÈÚהברית", eƒ¿»ƒ¿«

‰ÊaL ˙Lw‰קשתי "את «∆∆∆»∆
בענן" Áנתתי ÔBkf‰„ ,¿«ƒ»¿…«

È˜ea Ìb ‡eÓ»«ƒ¿≈
‰‰‡ ˙BBÎÊƒ¿¿…«»»

מוסף בתפילת Èkשאומרים ,ƒ
,ÈÁˆ ÔBkÊ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ
ÌˆÚ ÌÚ eL˜ ‡e‰L∆»ƒ∆∆
‡Bnk Ï‡È ˙BÓL¿»ƒ¿»≈«¿»
"BÓ„‡ ˜"Î ÈÓ‡Óa¿«¬¿≈«¿

Ô„ÚB˙ÓL(הרש"ב (הרבי ƒ¿»≈∆
עלֿידי נתרחקנו אם שגם

שיש מזכיר דנח הזכרון העוונות,

הקב"ה, עם לנשמה עצמי קשר

בעצם פוגמים אינם שהעוונות

ודבוקה קשורה שתמיד הנשמה

37‰Êבו ÔÈÚ הקשר), ¿ƒ¿«∆
הקב"ה עם יהודי של העצמי

ÈeÎe ‡ka ‡e‰L∆«∆∆¿ƒ
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י  

הּקטרת38ּבראשֿהּׁשנה ּבענן אחרּֿכ ונמׁש ְְְְֲִֶַַַַַַַַָָֹֹ
ׁשּנקרא הּכּפרים, ועד39דיֹום ּבּׁשנה, אחת ּבׁשם ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ

קֹולֹות ּדראשֿהּׁשנה40ׁשּמּמאה הּתקיעֹות ׁשל ְְִִֵֶֶַַָָָֹ
מאה ּבּגּמטרּיא סכ ּדסּכה, ּבּסכ אׁשר41נמׁש , ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֻ

סככה עלֿׁשם ּכן נקראת ועלֿידיֿזה42הסּכה , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
לויתן ׁשל עֹורֹו ּבסּכת ליׁשב מּמׁש ּבקרֹוב 43זֹוכים ְְְִִֵֵֶַַָָָָֻ

ׁשלֹום צדקנּו.44סּכת מׁשיח ּבביאת , ְְְִִִֵַַַָֻ

‰‰Âהם הּקׁשת ּגֹוני ׁשּכאׁשר לעיל, נתּבאר ¿ƒ≈ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָ
מׁשיח, ׁשל לרגליו לצּפֹות צרי ְְְְִִִִֶַַַָָָּבהירים
רגלין מטּו ּכאׁשר דמׁשיחא ּבעקבתא ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָּובפרט

ג'45ּברגלין ענין עם ּגם קׁשּור ה'רגלין' [ּדענין ְְְְְְִִִִִַַַַַָָ
לבית לרגל יׂשראל עלּית היא ׁשאז ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָרגלים,
ׁשּבת ּבכל זה ענין יהיה לבֹוא ּולעתיד ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּמקדׁש.

ּבילקּוט ּוכדאיתא חֹודׁש, (ּכּמבֹואר46וראש ְְְְְְִֶַַָָֹ
נׁשמתֹוֿעדן אדמֹו"ר כ"ק ּבמאמר זה )47ילקּוט ְְְְֲִֵֶֶַַַָָ

יהיה וזה חֹודׁש, ּובכל ׁשּבת ּבכל יבֹואּו ְְְְִֶֶֶֶַָָָָָׁשאז
ׁשּכתּוב ּוכמֹו כּו', ּדקדּׁשה העננים מי48עלֿידי ְְְֲִִִֵֶַָָָָֻ

ועד ארּבֹותיהם, אל וכיֹונים ּתעּופינה ּכעב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻאּלה
ׁשמּיא ענני עם וארּו צריכין49ׁשּיהיה אז הּנה ,[ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

אחד לאחד ּתלקטּו ואּתם יהיה מּמׁש ּבקרֹוב אׁשר מׁשיח, לרגלי ְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻלצּפֹות
יׂשראל ענני50ּבית עם יבֹוא עצמֹו ּבפני מּיׂשראל ואחד אחד דכל , ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

לראֹות ּבא ּכ לראֹות ׁשּבא ּוכׁשם הּמקדׁש לבית לעלֹות 51ׁשמּיא, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבערב ׁשעֹוד זכּו חּיים וטֹועמיה והּׁשלמה. האמּתית ּבּגאּלה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבּגּלּוי,

לעתיד ׁשּיהיה ּתבׁשיל מּכל לטעם צרי צרי52ׁשּבת לפניֿזה ּגם ולכן , ְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ
גֹו' אֹומני מלכים והיּו האמּתית53להיֹות לּגאּלה ּבקרֹוב ׁשּנזּכה עד , ְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ

צדקנּו. מׁשיח עלֿידי ׁשמּיא, ענני עם וארּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָוהּׁשלמה,
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ואילך). תז ע' ח"א תער"ב בששה"ק (המשך ובכ"מ.)38עדר"ת ב. רלה, סדור ועוד.)39ראה לד, טו, ושו"ע)40אחרי מג"א ראה

תקצ"ו. ר"ס שג.)41אדה"ז ע' תולוי"צ וראה ספצ"ג. תרל"ז וככה הסוכות. שער ופע"ח ד"ה)42מ"ח א ב, סוכה רש"י ראה
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שם.)51 ותוס' רש"י א. ב, וש"נ.)52חגיגה .282 ע' חט"ו לקו"ש כג.)53ראה מט, ישעי'

    
‰M‰Œ‡a38,ÌÈk‰ ÌBÈ„ ˙Ë‰ ÔÚa CkŒÁ‡ CLÓÂ ¿…«»»¿ƒ¿«««««¬««¿…∆¿«ƒÀƒ

‡˜pL39˙BÏB˜ ‰‡nnL „ÚÂ ,‰Ma ˙Á‡ ÌLa40ÏL ∆ƒ¿»¿≈«««»»¿«∆ƒ≈»∆
CLÓ ‰M‰Œ‡c ˙BÚÈ˜z‰בגילוי כך CÎÒאחר ,‰kÒc CÎqa «¿ƒ¿…«»»ƒ¿««¿«¿À»¿«

‰‡Ó ‡iËnba41‰ÎÎÒ ÌLŒÏÚ Ôk ˙‡˜ ‰kÒ‰ L‡ ,42 ¿ƒ«¿ƒ»≈»¬∆«À»ƒ¿≈≈«≈¿»»
ראש עבודת נמשכת בו שהסכך

עיקר היא הכיפורים, ויום השנה

הסוכה של ŒÈ„ÈŒÏÚÂענינה ,¿«¿≈
LnÓ B˜a ÌÈÎBÊ ‰Ê∆ƒ¿»«»
ÏL BBÚ ˙kÒa LÈÏ≈≈¿À«∆

Ô˙ÈÂÏ43ÌBÏL ˙kÒ44, ƒ¿»»À«»
.e˜„ ÁÈLÓ ˙‡Èa¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈

,ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰‰Â¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈
Ì‰ ˙L‰ ÈBb L‡kL∆«¬∆≈«∆∆≈
˙BÏ CÈ ÌÈÈ‰a¿ƒƒ»ƒ¿«
,ÁÈLÓ ÏL ÂÈÏ‚Ï¿«¿»∆»ƒ«
‡˙˜Úa Ëeƒ¿»¿ƒ¿¿»

‡ÁÈLÓ„גם - [עקבתא ƒ¿ƒ»
עקב] eËÓמלשון L‡k ָ«¬∆»

ÔÈÏ‚a ÔÈÏ‚45הדרגות=] «¿ƒ¿«¿ƒ
האצילות שבעולם הנמוכות

לדרגות עד יורדות (רגלים)

הבריאה שבעולם הנמוכות

יצירה בריאה, שבעולמות

דמשיחא בעקבתא וזה ועשיה].

לא היא העבודה עיקר כאשר

המעשה בכח אלא ולב, במוח

הצדקה. עבודת - »¿ÔÈÚc¿ƒ(רגל)
ÌÚ Ìb eL˜ 'ÔÈÏ‚'‰»«¿ƒ»«ƒ
‡È‰ Ê‡L ,ÌÈÏ‚ '‚ ÔÈÚƒ¿«¿»ƒ∆»ƒ
˙ÈÏ Ï‚Ï Ï‡È ˙iÏÚ¬ƒ«ƒ¿»≈»∆∆¿≈
‡BÏ „È˙ÚÏe .L„˜n‰«ƒ¿»∆»ƒ»
˙aL ÏÎa ‰Ê ÔÈÚ ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¿«∆¿»«»
‡˙È‡„Îe ,L„BÁ ‡Â¿…∆¿¿ƒ»

Ëe˜ÏÈa46‡Bnk ¿«¿«¿»
˜Î Ó‡Óa ‰Ê Ëe˜ÏÈ«¿∆¿«¬»

Ô„ÚŒB˙ÓL BÓ„‡47( «¿ƒ¿»≈∆
‡BÈ Ê‡L˙aL ÏÎa e ∆»»¿»«»

‰È‰È ‰ÊÂ ,L„BÁ ÏÎe¿»∆¿∆ƒ¿∆
‰M„˜c ÌÈÚ‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈»¬»ƒƒ¿À»

e˙kL BÓÎe ,'eÎ48Ï‡ ÌÈBÈÎÂ ‰ÈeÚz Úk ‰l‡ ÈÓ ¿∆»ƒ≈∆»»¿∆»¿«ƒ∆
Ì‰È˙Ba‡וכיונים יעופו כעננים לשוב, ממהרים אשר הגולה בני הם [=מי ¬À≈∆

השובך אל e‡Âהחוזרים ‰È‰iL „ÚÂ ,[והנה=]‡iÓL ÈÚ ÌÚ49 ¿«∆ƒ¿∆«¬ƒ¬»≈¿«»
לענני הנמשלת התשובה עבודת גמר עם שמגיע משיח ביאת על הנאמר

ÔÈÎÈהשמים Ê‡ ‰p‰ ,ƒ≈»¿ƒƒ
,ÁÈLÓ ÈÏ‚Ï ˙BÏ¿«¿«¿≈»ƒ«
‰È‰È LnÓ B˜a L‡¬∆¿»«»ƒ¿∆

eË˜Ïz Ìz‡Âהגלויות מן ¿«∆¿À¿
˙Èa „Á‡ „Á‡Ï¿««∆»≈

Ï‡È50„Á‡ ÏÎ„ , ƒ¿»≈¿»∆»
Èa Ï‡iÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿≈
ÈÚ ÌÚ ‡BÈ BÓÚ«¿»ƒ¬»≈
˙ÈÏ ˙BÏÚÏ ,‡iÓL¿«»«¬¿≈
‡aL ÌLÎe L„˜n‰«ƒ¿»¿≈∆»
˙B‡Ï ‡a Ck ˙B‡Ï51 ƒ¿«»≈»

˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡ba ,Èelba¿ƒ«¿À»»¬ƒƒ
ÌÈiÁ ‰ÈÓÚBËÂ .‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»¿¬∆»«ƒ
˙aL Úa „BÚL eÎÊ»∆¿∆∆«»
ÏÈLz ÏkÓ ÌÚËÏ CÈ»ƒƒ¿…ƒ»«¿ƒ

„È˙ÚÏ ‰È‰iL52ÔÎÏÂ , ∆ƒ¿∆∆»ƒ¿»≈
˙BÈ‰Ï CÈ ‰ÊŒÈÏ Ìb«ƒ¿≈∆»ƒƒ¿
CÈÓB‡ ÌÈÎÏÓ eÈ‰Â¿»¿»ƒ¿«ƒ

'B‚53יעסקו האומות [=מלכי

בנייך] kÊpL‰בגדּולי „Ú , ִֵ«∆ƒ¿∆
˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡bÏ B˜a¿»«¿À»»¬ƒƒ
ÈÚ ÌÚ e‡Â ,‰ÓÏM‰Â¿«¿≈»«¬ƒ¬»≈
ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ ,‡iÓL¿«»«¿≈¿ƒ«

.e˜„ƒ¿≈
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מוגה בלתי

רבותינו בספרי וגם בספרים, (המובא הידוע ובלשון בברכה, לפתוח ישראל שמנהג פעמים כמה דובר .
בברכה". "פותחין נשיאינו):

התוכן עם "לחיות" שצריכים הזקן אדמו"ר פתגם (כידוע היומי חומש בשיעור במיוחד מודגש זה ענין
נח: דפרשת א' יום - היומי) חומש דשיעור

ומבואר נח. פעמים ב' נח" נח תולדות "אלה נאמר: היומי) חומש השיעור (התחלת נח פרשת בהתחלת
וכן נחמה, מלשון ינחמנו", "זה שם על כן שנקרא לזה [נוסף "נייחא" מלשון הוא ש"נח" ובזהר רז"ל במדרשי
פירושו פעמים, ב' "נח" שכתוב ומה "חן"], אותיות ש"נח" בספרים כמובא ה'", בעיני חן מצא "ונח שכתוב מה

בתחתונים. ונייחא בעליונים נייחא -

נח", תולדות "אלה - בברכה") ("פותחין ברכה של בענין הוא היומי חומש השיעור שהתחלת אומרת, זאת
נח). פעמים (ב' בתחתונים ונייחא בעליונים נייחא (מנוחה), נייחא של ענין

מנחת לה' "וערבה במדרש שכתוב מה א) סח, נח התורה (אור צדק הצמח בדרושי המבואר פי על ובפרט
תיבות (שמצרף לי" זאת נח מי כי שנאמר נח, כימי עולם כימי . . קדמוניות וכשנים עולם כימי וירושלים יהודה
להיות עליונות מדות שהם עולם ימי גילוי היה נח) (בימי "שאז - "כימי") אחת תיבה מהם ועושה מי" "כי
אתה עולם אם . . ברבות שכתוב כמו הדין, מדת יהיה ולא וחלילה, חס מבול עוד יהיה שלא לעולם, קיים
מנוחה להיות נייחא, ימי פירוש נח, כימי ר"ל נח, מי כי והיינו עולם, כימי ענין וזהו כו', משפט כאן אין מבקש

לעולם". וקיום

הדבר "כפל אוסיף", ולא גו' אוסיף ("לא השבועה ענין נפעל שאז - נח" ד"ימי העילוי גודל מובן ומזה
יהודה מנחת לה' "וערבה שכתוב מה עם זאת שמקשרים ועד ישבותו", ד"לא באופן העולם קיום על לשבועה")

השלימות. בתכלית הגאולה דזמן ומצב למעמד בנוגע שנאמר גו'" עולם כימי וירושלים

ה והנה, והסבר:. ביאור דורש - לעיל אמור
היה תמים צדיק איש "נח - בעצמו נח אודות מדובר הרי - "נייחא" ענינו ש"נח" מבארים כאשר בשלמא
ד"נייחא", הענין עם זאת לקשר אפשר כיצד - המבול מי כלומר, נח", "מי אודות מדובר כאשר אבל בדורותיו";
ד"נייחא"?! הענין היפך הוא וענינם תוכנם אבל נח), (בימי נח של בזמנו אמנם היו המבול מי נייחא", "ימי

ש"לא לפעול מיוחדת בהשתדלות צורך שהיה עד - רצוי בלתי דבר הוא המבול שענין בפשטות [וכמובן
השבועה נפעלה שאז הניחוח", ריח את ה' "וירח כאשר דנח, הקרבן ידי על נפעל שזה גו'", מבול עוד יהיה

אוסיף"]. ולא גו' אוסיף ד"לא

בזה: והביאור

[וכמו מקוה דמי הטהרה בדוגמת - בעולם הטהרה ענין נפעל המבול מי ידי שעל מקומות בכמה מבואר
טהרה]. ענינו שהמבול מודגש שבזה המבול, היה לא ששם מכיון גו'" גושמה ולא היא מטוהרה לא "ארץ שכתוב
"מי המבול מי נקראים ולכן דמקוה. סאה ארבעים בדוגמת - דוקא יום ארבעים במשך היה שהמבול מה וזהו
נח). פרשת ריש אור (תורה בעולם טהרה של ענין נפעל זה ידי שעל מכיון דרוחא", נייחא מזה "שנעשה - נח"

:מקרא של פשוטו - התורה על רש"י בפירוש גם מודגש גופא) נח" ד"מי (העילוי זה ענין .
כשהורידן אלא המבול, ויהי אומר הוא "ולהלן רש"י: מפרש יב), ז, (נח הארץ" על הגשם "ויהי הפסוק על
ברכה" ד"גשמי באופן היתה המבול מי ירידת שהתחלת כלומר, ברכה", גשמי יהיו יחזרו שאם ברחמים, הורידן

ד"יחזרו"). הענין להיות צריך היה שלזה (אלא

ברכה": גשמי יהיו יחזרו "שאם - נח" ד"מי העילוי גודל מובן ומזה

לשוב דורו אנשי יוכלו הזמן שבמשך כדי שנים, ק"כ במשך היה התיבה שבנין רז"ל במדרשי מבואר
בעולם מבול להביא רוצה שהקב"ה להם יסביר אזי התיבה, בנין פשר מהו נח את ישאלו כאשר כי בתשובה,

בתשובה. לחזור ויעודדם יעוררם זה ידי ועל כו',
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מוגה בלתי

רבותינו בספרי וגם בספרים, (המובא הידוע ובלשון בברכה, לפתוח ישראל שמנהג פעמים כמה דובר .
בברכה". "פותחין נשיאינו):

התוכן עם "לחיות" שצריכים הזקן אדמו"ר פתגם (כידוע היומי חומש בשיעור במיוחד מודגש זה ענין
נח: דפרשת א' יום - היומי) חומש דשיעור

ומבואר נח. פעמים ב' נח" נח תולדות "אלה נאמר: היומי) חומש השיעור (התחלת נח פרשת בהתחלת
וכן נחמה, מלשון ינחמנו", "זה שם על כן שנקרא לזה [נוסף "נייחא" מלשון הוא ש"נח" ובזהר רז"ל במדרשי
פירושו פעמים, ב' "נח" שכתוב ומה "חן"], אותיות ש"נח" בספרים כמובא ה'", בעיני חן מצא "ונח שכתוב מה

בתחתונים. ונייחא בעליונים נייחא -

נח", תולדות "אלה - בברכה") ("פותחין ברכה של בענין הוא היומי חומש השיעור שהתחלת אומרת, זאת
נח). פעמים (ב' בתחתונים ונייחא בעליונים נייחא (מנוחה), נייחא של ענין

מנחת לה' "וערבה במדרש שכתוב מה א) סח, נח התורה (אור צדק הצמח בדרושי המבואר פי על ובפרט
תיבות (שמצרף לי" זאת נח מי כי שנאמר נח, כימי עולם כימי . . קדמוניות וכשנים עולם כימי וירושלים יהודה
להיות עליונות מדות שהם עולם ימי גילוי היה נח) (בימי "שאז - "כימי") אחת תיבה מהם ועושה מי" "כי
אתה עולם אם . . ברבות שכתוב כמו הדין, מדת יהיה ולא וחלילה, חס מבול עוד יהיה שלא לעולם, קיים
מנוחה להיות נייחא, ימי פירוש נח, כימי ר"ל נח, מי כי והיינו עולם, כימי ענין וזהו כו', משפט כאן אין מבקש

לעולם". וקיום

הדבר "כפל אוסיף", ולא גו' אוסיף ("לא השבועה ענין נפעל שאז - נח" ד"ימי העילוי גודל מובן ומזה
יהודה מנחת לה' "וערבה שכתוב מה עם זאת שמקשרים ועד ישבותו", ד"לא באופן העולם קיום על לשבועה")

השלימות. בתכלית הגאולה דזמן ומצב למעמד בנוגע שנאמר גו'" עולם כימי וירושלים

ה והנה, והסבר:. ביאור דורש - לעיל אמור
היה תמים צדיק איש "נח - בעצמו נח אודות מדובר הרי - "נייחא" ענינו ש"נח" מבארים כאשר בשלמא
ד"נייחא", הענין עם זאת לקשר אפשר כיצד - המבול מי כלומר, נח", "מי אודות מדובר כאשר אבל בדורותיו";
ד"נייחא"?! הענין היפך הוא וענינם תוכנם אבל נח), (בימי נח של בזמנו אמנם היו המבול מי נייחא", "ימי

ש"לא לפעול מיוחדת בהשתדלות צורך שהיה עד - רצוי בלתי דבר הוא המבול שענין בפשטות [וכמובן
השבועה נפעלה שאז הניחוח", ריח את ה' "וירח כאשר דנח, הקרבן ידי על נפעל שזה גו'", מבול עוד יהיה

אוסיף"]. ולא גו' אוסיף ד"לא

בזה: והביאור

[וכמו מקוה דמי הטהרה בדוגמת - בעולם הטהרה ענין נפעל המבול מי ידי שעל מקומות בכמה מבואר
טהרה]. ענינו שהמבול מודגש שבזה המבול, היה לא ששם מכיון גו'" גושמה ולא היא מטוהרה לא "ארץ שכתוב
"מי המבול מי נקראים ולכן דמקוה. סאה ארבעים בדוגמת - דוקא יום ארבעים במשך היה שהמבול מה וזהו
נח). פרשת ריש אור (תורה בעולם טהרה של ענין נפעל זה ידי שעל מכיון דרוחא", נייחא מזה "שנעשה - נח"

:מקרא של פשוטו - התורה על רש"י בפירוש גם מודגש גופא) נח" ד"מי (העילוי זה ענין .
כשהורידן אלא המבול, ויהי אומר הוא "ולהלן רש"י: מפרש יב), ז, (נח הארץ" על הגשם "ויהי הפסוק על
ברכה" ד"גשמי באופן היתה המבול מי ירידת שהתחלת כלומר, ברכה", גשמי יהיו יחזרו שאם ברחמים, הורידן

ד"יחזרו"). הענין להיות צריך היה שלזה (אלא

ברכה": גשמי יהיו יחזרו "שאם - נח" ד"מי העילוי גודל מובן ומזה

לשוב דורו אנשי יוכלו הזמן שבמשך כדי שנים, ק"כ במשך היה התיבה שבנין רז"ל במדרשי מבואר
בעולם מבול להביא רוצה שהקב"ה להם יסביר אזי התיבה, בנין פשר מהו נח את ישאלו כאשר כי בתשובה,

בתשובה. לחזור ויעודדם יעוררם זה ידי ועל כו',
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ימים שבעה כבר ועברו חזרו, לא ועדיין בתשובה לחזור להם שניתנו שנה ק"כ עברו שכבר פי על אף והנה,
לא ועדיין שנה") ק"כ על "נוסף שבעה", עוד לימים "כי שכתוב (כמו המבול להתחלת שנועד מהזמן נוספים
לתיבה, להכנס נח בעד לעכב שניסו [למרות גלויים נסים ראו הדור שאנשי לאחרי אפילו מזו: ויתירה חזרו,

וגו'" הבשר מכל שנים "שנים - התיבה באי וכל הוא הכתוביםנכנס בפשטות כמסופר הזה", היום "בעצם -
בהם חוזרים היו אם זה, כל לאחרי הנה - בהם שיחזרו עליהם הדבר פעל לא יגֿטז)] (שם, רש"י ובפירוש

ברכה"! "גשמי המים היו הועיל), לא הנ"ל שכל (לאחרי האחרון ברגע אפילו

החושך" מן האור ד"יתרון באופן - האחרון ברגע בהם חוזרים היו אילו ברכה" ד"גשמי העילוי גודל ומובן
בתשובה). שיחזרו עליהם לפעול נח הצליח לא שנה הק"כ כל שבמשך (לאחרי

נח) של (מצדו אפשרות היתה רצוי, הבלתי ההמשך כל לאחרי שאפילו - נח" ד"מי העילוי גודל מובן ומזה
בפשטות רש"י בפירוש (כמפורש ברכה" "גשמי בתחתונים, ונייחא בעליונים נייחא נח", "מי יהיו אלו ש"מים"

הכתובים).

ברכה") ד"גשמי הענין (היפך "מבול" של באופן אלו "מים" היו ממש שבפועל שהעובדה בפשטות [ומובן
המים היו נח של מצדו כי כו', חזרו שלא דורו אנשי הנהגת אופן עם אלא "נח", של ענינו עם קשור זה אין -

ברכה"]. "גשמי ירידתן) בהתחלת בפועל (והיו להיות יכולים

- רצוי דבר הוא כו') חזרו שלא דורו, של הבלתיֿרצויה ההנהגה (לולי נח" ד"מי הענין שעצם ומכיון .
מה הטוב, דהיפך הענין על רק קאי גו'" אוסיף "לא הקב"ה של ששבועתו מובן, - ברכה" "גשמי נייחא", "מי

הדורות. בכל נמשך זה שענין ברכה", ד"גשמי לענין בנוגע כן שאין
את ה' "וירח שכתוב כמו נח, של (והתפלה) הקרבן ידי על נפעלה גו'" אוסיף "לא הקב"ה שבועת דהנה,

גו'". אוסיף לא לבו אל ה' ויאמר הניחוח ריח

ויהיה ברכה", ד"גשמי הענין היפך יותר יהיה ולא שיתבטל - הוא נח של ובקשתו תפלתו שתוכן ומובן
העילוי. בתכלית ברכה" "גשמי והנגלה, הנראה דטוב באופן העולם קיום

שעל מובן הרי הברכה, דהיפך לביטול בנוגע השבועה ענין נפעל דנח והקרבן התפלה ידי שעל כשם ולכן,
בעולם הברכה להמשכת בנוגע נח של תפלתו נתקבלה בעליונים, נייחא הניחוח", ריח את ה' ד"וירח הענין ידי

ברכה". "גשמי -

:זו לתקופתנו ובהדגשה בגלוי שייך לעיל האמור .
שאי ליצלן רחמנא ושמדות הגזירות כל - משיח" "חבלי כל עברו וכבר הקיצין", כל "כלו שכבר רעומכיון

ושמדות גזירות - שלהם בשר בעיני זאת שראו וכמה כמה וישנם בלבד), שנים עשרות כמה (לפני הקודם בדור
"וימח אבל מים, של מבול לא אמנם - המבול ענין בדוגמת היה שזה ועד הדורות, כל במשך מעולם היו שלא

ישראל, ובנות דבני שבמובחר למובחר ביחס תהיה, לא היה ליצלן, רחמנא היקום", כל את

סוטרים למישהו, סטירה נותנים שכאשר משל פי על – זה לענין בנוגע אדמו"ר מו"ח כ"ק פעם שענה [וכפי
ידי על שנעשתה רצויה בלתי הנהגה על עונש בתור היא שהסטירה מכיון דלכאורה, דוקא. (בלחי) בפנים לו
היו הפנים אם בזה: הביאורים ואחד - בפנים?! מלבד אחר, מקום בכל לסטור צריכים היו הגוף, אברי שאר
לבטל צריכים לראש לכל ולכן, המתאים, באופן שתהיה כולו הגוף הנהגת על פועלים היו השלימות, בתכלית

המסובב], גם יתבטל ממילא ובדרך הסיבה, את

כיתרון - גדול הכי בתוקף שהיא לברכה ועד מלמעלה, מיוחדת לברכה זקוקים אלו שבימינו בודאי הרי
החושך. מן האור

התורה, שהיא הקב"ה, של חכמתו פי על הנהגה כלומר, - הסכלות מן החכמה יתרון עם גם קשור זה וענין
דנייחא הענין נפעל זה ידי שעל היוםֿיום), בחיי הוראה אלא בלבד, חכמה של ענין רק (לא הוראה מלשון "תורה"
על בהנהגה אשר ב"סכלות" מתבוננים כאשר - הסכלות" מן החכמה "יתרון את רואים כאשר ובפרט בתחתונים.
תורה. - הקב"ה של חכמתו האמיתית, שבחכמה האור ותוקף יתרון את רואים שאז (כדלקמן), העולם שכל פי

שהתפאר עם ידי על נעשו שלפנינו, בדור שהיו ליצלן רחמנא ושמדות הגזירות שכל פעמים כמה וכמדובר
וכן שטחים, וכמה בכמה חיצוניות בחכמות וגאונים חכמה בעלי יצאו שממנו שהתפאר עם ובתרבותו, בחכמתו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

         

אנושיים הבלתי המעשים את עשו הם דוקא - בזה וכיוצא החיים, חכמת פילוסופיה, וחקירה, מוסר בעניני
היה זה וכל כן, לעשות מסוגלים אדם" ש"בני מעולם שיער לא אחד שאף כאלו מעשים ובהחלט, בתכלית

שלהם. החיים וחכמת המוסר תורת אדני על ובנוי מיוסד

שכמה כך כדי ועד העולם, שבעניני והשכל החכמה ענין את סימל זה שעם רואים אחד מצד אומרת: זאת
בחכמות וחכמתם בשכלם משתמשים שהם אדם, בני מליוני אצל נתקבלו חכמתם עם הקשורים ענינים וכמה

ומאירים, טובים ענינים וכמה כמה עבור חיצוניות

כאשר רק הרצויה ותועלת לתכלית מנוצל להיות שיכול חיצוני, ענין - כשמם - הם חיצוניות" ["חכמות
כדבעי,הפנימ היא הפנימיות שכאשר - ופנימיות חיצוניות בהם שיש הענינים וככל המתאים. באופן היא יות

לפנימיות. בהתאם פועלת החיצוניות גם אזי

צמיחה בו שפועל הצומח כח וישנו הדומם, בחינת בו שיש - [צומח נברא שבכל ונפש הגוף ובדוגמת
(בחיצוניות) הגוף שהנהגת - ה"מדבר"] למין בנוגע וכמה כמה אחת ועל בעלֿחי, כן וכמו לגדלות, מקטנות
נפש או הטוב, דהיפך נפש או דטוב, נפש זוהי אם (בפנימיותו), שבו הנפש והדרכת להנהגת בהתאם היא
היא (הנפש) שהפנימיות הוכחה זו הרי רצויה, בלתי הנהגה שישנה רואים כאשר ולכן, ורע. מטוב המעורבת

מקומו], כאן ואין לגמרי, הטוב היפך או ורע, טוב מעורב - רצוי בלתי באופן

- ד"עולם" וההסתר ההעלם להוביל יכול לאן - העולם" מ"חכמת שבאו התוצאות הם מה רואים זה עם וביחד
והמוסר!! השכל אדני על ומבוססים מיוסדים אלו שמעשים ולהכריז לגמרי, האנושיות היפך שהם מעשים לעשות

כיצד ומאירה ברורה הוראה אור", "תורה הקב"ה, של חכמתו - האמיתית החכמה" "יתרון את רואים ובזה
פרט. ובכל מאורע בכל להתנהג

החכמה". ו"יתרון האור" "יתרון שיתוסף כדי שבעולם ו"סכלות" ה"חושך" את לנצל צריכים ולכן,
כדי עד וביהדות בתורה להאחז הנך "מתעקש" מה לשם לו: ואומר ליהודי בא ה"קלוגינקער" כאשר ובפשטות:
וחכמת המוסר בתורת שונות והנהגות שיטות וכמה כמה בעלי בעולם אומות וכמה כמה עוד ישנם - נפש מסירת
בחכמת שהתפאר העם ידי על עיניך לנגד שאירעו המאורעות כל את ראה גלוי: באופן לו מראים אזי - החיים?!
"אדם" אפילו אדם", ש"בני שיערו לא שמעולם כאלו מעשים עשה ממש ולפועל שלו, החיים וחכמת המוסר
הוא החושך וגודל לעשותם. מסוגל כפשוטה), "בהמה" אלא התורה, בלשון (לא כפשוטה ל"בהמה" הדומה
הנהגתו אדרבה: אלא בפועל, להנהגתו סתירה מהווה אינה שלו המוסר שתורת בלבד זו שלא - כך כדי עד

שלו! המוסר ותורת מחכמתו תוצאה היא בפועל

:לעניננו ונחזור .
כך, כדי ועד בתחתונים, ונייחא בעליונים נייחא - נח" נח תולדות "אלה אודות מדובר נח פרשת בהתחלת
מנחת לה' "וערבה - צדקנו משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה שיהיה המצב אודות מדברים שכאשר

וירוש "כייהודה שנאמר נח", "ימי עם עולם" ד"ימי הענין את מקשרים - קדמוניות" וכשנים עולם כימי לים
בארוכה. כנ"ל לי", זאת נח מי

סביבו מתבונן יהודי כאשר נצחית": היא ש"התורה מכיון - מישראל ואחד אחד לכל הוראה מהווה זה וענין
שכאשר ובידעו כולו, העולם עם ולהלחם לצאת צריך בעצמו והוא לאומים", וערפל ארץ יכסה ש"החושך ורואה
הנה - בזה וכיוצא הרוח, נפילת לידי לבוא יכול הרי וכו', המנצח יהיה מי לדעת אפשר אי למלחמה יוצאים
לראש ולכל ישראל, מבני וכמה כמה עמו ביחד ישנם כי במערכה, ויחיד בודד שאינו לו שמסבירים לפני עוד

נח: פרשת מהתחלת הנלמדת ההוראה את לו מסבירים - עוזרו" "הקב"ה

[כי הירידה בתכלית היתה כולו הדור כל שהנהגת פי על אף כלומר, בדורותיו", היה תמים צדיק איש "נח
מטה למטה הירידה], בתכלית הדור כל הנהגת היתה לגנאי) או (לשבח "בדורותיו" שכתוב במה הפירושים לב'
תמים", צדיק ד"איש באופן לבדו נח התנהג - יצרה" ד"לשבת באופן עולם של דישובו ההנהגה היפך ביותר,

לבדו. נח - לפני" צדיק ראיתי "אותך שכתוב וכמו

היתה כן אלא הירידה, בתכלית היתה שבדורו ה"מדבר") (מין האדם בני שהנהגת בלבד זו לא מזו: ויתירה
הארץ". על דרכו את בשר כל השחית "כי שכתוב כמו שבעולם, בעליֿהחיים כל הנהגת גם
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יי          

אנושיים הבלתי המעשים את עשו הם דוקא - בזה וכיוצא החיים, חכמת פילוסופיה, וחקירה, מוסר בעניני
היה זה וכל כן, לעשות מסוגלים אדם" ש"בני מעולם שיער לא אחד שאף כאלו מעשים ובהחלט, בתכלית

שלהם. החיים וחכמת המוסר תורת אדני על ובנוי מיוסד

שכמה כך כדי ועד העולם, שבעניני והשכל החכמה ענין את סימל זה שעם רואים אחד מצד אומרת: זאת
בחכמות וחכמתם בשכלם משתמשים שהם אדם, בני מליוני אצל נתקבלו חכמתם עם הקשורים ענינים וכמה

ומאירים, טובים ענינים וכמה כמה עבור חיצוניות

כאשר רק הרצויה ותועלת לתכלית מנוצל להיות שיכול חיצוני, ענין - כשמם - הם חיצוניות" ["חכמות
כדבעי,הפנימ היא הפנימיות שכאשר - ופנימיות חיצוניות בהם שיש הענינים וככל המתאים. באופן היא יות

לפנימיות. בהתאם פועלת החיצוניות גם אזי

צמיחה בו שפועל הצומח כח וישנו הדומם, בחינת בו שיש - [צומח נברא שבכל ונפש הגוף ובדוגמת
(בחיצוניות) הגוף שהנהגת - ה"מדבר"] למין בנוגע וכמה כמה אחת ועל בעלֿחי, כן וכמו לגדלות, מקטנות
נפש או הטוב, דהיפך נפש או דטוב, נפש זוהי אם (בפנימיותו), שבו הנפש והדרכת להנהגת בהתאם היא
היא (הנפש) שהפנימיות הוכחה זו הרי רצויה, בלתי הנהגה שישנה רואים כאשר ולכן, ורע. מטוב המעורבת

מקומו], כאן ואין לגמרי, הטוב היפך או ורע, טוב מעורב - רצוי בלתי באופן

- ד"עולם" וההסתר ההעלם להוביל יכול לאן - העולם" מ"חכמת שבאו התוצאות הם מה רואים זה עם וביחד
והמוסר!! השכל אדני על ומבוססים מיוסדים אלו שמעשים ולהכריז לגמרי, האנושיות היפך שהם מעשים לעשות

כיצד ומאירה ברורה הוראה אור", "תורה הקב"ה, של חכמתו - האמיתית החכמה" "יתרון את רואים ובזה
פרט. ובכל מאורע בכל להתנהג

החכמה". ו"יתרון האור" "יתרון שיתוסף כדי שבעולם ו"סכלות" ה"חושך" את לנצל צריכים ולכן,
כדי עד וביהדות בתורה להאחז הנך "מתעקש" מה לשם לו: ואומר ליהודי בא ה"קלוגינקער" כאשר ובפשטות:
וחכמת המוסר בתורת שונות והנהגות שיטות וכמה כמה בעלי בעולם אומות וכמה כמה עוד ישנם - נפש מסירת
בחכמת שהתפאר העם ידי על עיניך לנגד שאירעו המאורעות כל את ראה גלוי: באופן לו מראים אזי - החיים?!
"אדם" אפילו אדם", ש"בני שיערו לא שמעולם כאלו מעשים עשה ממש ולפועל שלו, החיים וחכמת המוסר
הוא החושך וגודל לעשותם. מסוגל כפשוטה), "בהמה" אלא התורה, בלשון (לא כפשוטה ל"בהמה" הדומה
הנהגתו אדרבה: אלא בפועל, להנהגתו סתירה מהווה אינה שלו המוסר שתורת בלבד זו שלא - כך כדי עד

שלו! המוסר ותורת מחכמתו תוצאה היא בפועל

:לעניננו ונחזור .
כך, כדי ועד בתחתונים, ונייחא בעליונים נייחא - נח" נח תולדות "אלה אודות מדובר נח פרשת בהתחלת
מנחת לה' "וערבה - צדקנו משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה שיהיה המצב אודות מדברים שכאשר

וירוש "כייהודה שנאמר נח", "ימי עם עולם" ד"ימי הענין את מקשרים - קדמוניות" וכשנים עולם כימי לים
בארוכה. כנ"ל לי", זאת נח מי

סביבו מתבונן יהודי כאשר נצחית": היא ש"התורה מכיון - מישראל ואחד אחד לכל הוראה מהווה זה וענין
שכאשר ובידעו כולו, העולם עם ולהלחם לצאת צריך בעצמו והוא לאומים", וערפל ארץ יכסה ש"החושך ורואה
הנה - בזה וכיוצא הרוח, נפילת לידי לבוא יכול הרי וכו', המנצח יהיה מי לדעת אפשר אי למלחמה יוצאים
לראש ולכל ישראל, מבני וכמה כמה עמו ביחד ישנם כי במערכה, ויחיד בודד שאינו לו שמסבירים לפני עוד

נח: פרשת מהתחלת הנלמדת ההוראה את לו מסבירים - עוזרו" "הקב"ה

[כי הירידה בתכלית היתה כולו הדור כל שהנהגת פי על אף כלומר, בדורותיו", היה תמים צדיק איש "נח
מטה למטה הירידה], בתכלית הדור כל הנהגת היתה לגנאי) או (לשבח "בדורותיו" שכתוב במה הפירושים לב'
תמים", צדיק ד"איש באופן לבדו נח התנהג - יצרה" ד"לשבת באופן עולם של דישובו ההנהגה היפך ביותר,

לבדו. נח - לפני" צדיק ראיתי "אותך שכתוב וכמו

היתה כן אלא הירידה, בתכלית היתה שבדורו ה"מדבר") (מין האדם בני שהנהגת בלבד זו לא מזו: ויתירה
הארץ". על דרכו את בשר כל השחית "כי שכתוב כמו שבעולם, בעליֿהחיים כל הנהגת גם
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יי         

במעמד שהיה כולו העולם נגד ויחיד אחד ועמד תורה, מתן לפני היה שנח פי על אף הנה - זה כל ולאחרי
בתכלית מוחלט נצחון נחל תמים" ד"צדיק באופן והנהגתו ופעולתו עבודתו ידי על הנה - הירידה דתכלית ומצב
ד"נח ובאופן הניחוח", ריח את ה' ד"וירח הענין את ופעל לגמרי, חדש" "עולם שפעל כך כדי עד השלימות,
במעמד יהיה כולו העולם שכל פעל לבדו שנח כלומר, בתחתונים, ונייחא בעליונים נייחא פעמים, ב' – נח"

השלימות, דתכלית ומצב

יותר נעלה [באופן צדקנו משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה העולם שלימות בדוגמת - כך כדי ועד
והארץ השמים תולדות "אלה שכתוב כמו נברא", מילואו על "עולם כאשר הבריאה, שבהתחלת מהשלימות
מקומות], בכמה כמבואר פרץ", תולדות ד"אלה העילוי יהיה לבוא לעתיד כי - כתיב" מלא "תולדות בהבראם",
עם פרץ") תולדות ד"אלה הענין יהיה (כאשר וירושלים" יהודה מנחת לה' ד"וערבה הענין את מקשרים שלכן

נח". כימי עולם, "כימי - נח בימי העולם ומצב מעמד

:מישראל ואחד אחד לכל ההוראה וזוהי .
הוא הרי שבסביבתו או כולו, העולם עם להתמודד כדי צרכו די "חזק" שאינו לעצמו חושב יהודי כאשר
לראש לכל - לו אומרים לא, או הדברים מצב הוא כך אמנם אם וטריא לשקלא להכנס מבלי הנה - בלבד יחידי
התורה לימוד אלקיך", ה' בעיני והישר "הטוב והצדק, והיושר הטוב בהפצת לתפקידו כלל נוגע אינו זה שכל -
בכל ונצח כולו, העולם נגד נעמד בלבד אחד שאדם נח, של בזמנו לעולמים היה כבר כי - מצוותיה וקיום

כנ"ל. עניניו,

התוצאות יהיו מה 'נפקאֿמינה' כל ללא הבורא ושליחות רצון את למלא צריך שהוא הכוונה אין אומרת: זאת
כפי כולו, בעולם לפעול בעבודתו שיצליח לו מובטח אלא - שלו) את לעשות צריך (הוא ועבודתו דפעולתו
העולם קיום נפעל בלבד) יחיד אדם (בתור ופעולתו עבודתו ידי שעל – רב" "מעשה - נח של בזמנו שהיה

בתחתונים. ונייחא בעליונים נייחא בשלימות, יצרה") ("לשבת

שאחד דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הידוע וכפתגם שמחה, מתוך עבודתו כללות נעשית אזי - זאת ובידעו
נצחון. של "מארש" מתוך כבר היא למלחמה שהיציאה הוא המלחמה מתכסיסי

מתחילים וכו', דהמבול הענינים פרטי אודות שמספרים לפני שעוד - נח פרשת בהתחלת מודגש זה ענין וגם
בתחתונים. ונייחא בעליונים נייחא "נח", פעמים ב' נח", נח תולדות "אלה נח: של נצחונו עם ומיד תיכף

,"נח ד"נח בענין היא שההתחלה - היומי חומש בשיעור המודגש בברכה" ד"פותחין הענין כללות וזהו .
בתחתונים. ונייחא בעליונים נייחא

ובמיוחד כולה, השנה כל במשך מישראל ואחד אחד לכל – המשכה מלשון "ברכה" - ונמשך נברך זה וענין
שאז דרעוין"), ("רעוא המנחה בזמן בראשית משבת החל "נח", פרשת בתורה וקוראים לומדים שבו בשבוע -

נח. דפרשת השבוע ימי בכל וכן נח", נח תולדות "אלה בתורה לקרוא מתחילים

נייחא. - נח לפרשת השייך ורגע יום הוא שבו רגע וכל יום שכל - נח דפרשת בשבוע המיוחד העילוי וזהו
נח. דפרשת ורגע יום שזהו משיב הוא הרי זה, דשבוע רגע או יום אודות יהודי שואלים כאשר ובפשטות:

- כולה הפרשה דכל השם הוא (נייחא) ד"נח" הענין שבווכללות הקודש", בלשון לו יקראו אשר "שמו
הפרשה פסוקי אודות מדובר כאשר גם אומרת, זאת נייחא. - הסדרה) עניני (כל כולה הסדרה דכל התוכן מתבטא
– הוא משיב זה, פסוק שייך פרשה לאיזו אותו שואלים כאשר הנה - דנייחא הענין היפך אודות מדובר שבהם
כדי ד"נח" הענין את כאן מזכיר שהוא הכוונה אין כלומר, "נח", לפרשת שייך זה שפסוק - אמת" "תורת פי על
נייחא. - "נח" מפרשת חלק הוא זה שפסוק אמת") "תורת פי (על היא האמת אלא בזה, וכיוצא טוב, בדבר לסיים

לפעול הבורא שליחות את למלא ופעולתו עבודתו ידי שעל – מישראל ואחד אחד לכל כח והנתינת ההוראה וזוהי
בתחתונים. ונייחא בעליונים נייחא נח", ד"נח הענין את פועל הוא הרי יצרה", ד"לשבת באופן העולם קיום את

בהתחלת לעולם קורין נח פרשת שהרי - חשון חודש להתחלת נח דפרשת השייכות מובנת זה פי על .
חשון): חודש ראש (שלפני) מברכים בשבת לעולם קורין בראשית שפרשת (כשם חשון חודש

אומרים אין (שלכן במועדות" "מרובה הוא תשרי שחודש - הוא חשון לחודש תשרי חודש שבין החילוק
כללות מתחילה שבו החודש הוא חשון חודש כן שאין מה תשרי), חודש סוף עד הכיפורים יום מערב תחנון

חולין. ועניני רשות, בעניני כולה השנה דכל העבודה
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של ענינים הם שבעצם (ולא תשרי חודש לעניני ובהשוואה ביחס "חולין" שהם לענינים שהכוונה [ומובן,
הפכים: ב' הם ו"חולין" "יהודי" כי - "חולין")

בזה ישנו שבדבר, הציווי ומלבד קדוש", וגוי כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם הקב"ה אמר תורה מתן בשעת
ישראל בני של מציאותם תורה מתן שמאז מובן, מעשה, חשיב הקב"ה של שדיבורו ומכיון הבטחה, של ענין גם
"אתה - במועדות") "מרובה שהוא תשרי בחודש (ובפרט המועדים בתפלות שאומרים וכפי קדוש", "גוי - היא
"גוי - ישראל של קדושתם מודגשת כן וכמו כו'". וקדשתנו הלשונות מכל ורוממתנו . . העמים מכל בחרתנו

תחנון). (כשאומרים וחמישי שני בכל שאומרים ישראל" "שומר בתפלת - קדוש"

(במכל מציאותו עצם את לשנות ביכלתו ואין קדוש", וגוי כהנים "ממלכת - היא יהודי של שמציאותו ומכיון
שליהודי מובן, הרי הגשמי), הגוף עם הקשורים ענינים וכמה כמה לשנות ביכלתו שאין מזה וחומר וקל שכן

חולין. עניני עם כלל שייכות אין

חיל ישנם גופא שבקדושה מכיון כן, פי על אף הנחשביםאבל דרגות ישנם גופא שבקדושה מובן, דרגות, וקי
נחשבים חשון חודש שעניני - לעניננו בנוגע זה דרך ועל יותר. נעלות לדרגות ובהשוואה ביחס "חולין" לעניני
של ענינים היותם שמפני היות עם במועדות"), ("מרובה תשרי חודש לעניני ובהשוואה ביחס "חולין" לעניני

"חולין". של ענין זה הרי שלו ל"קודש" שבערך אלא קדושה, עניני בודאי הם הרי קדוש") ("גוי יהודי

[כפי טוב ביום שחל שבת במוצאי לקודש" קודש בין "המבדיל - לקודש קודש שבין ההבדלה ענין ועלֿדרך
שחלו עצרת ושמיני דסוכות א' יום וכן בשבת, שחל השנה ראש של טוב ביום – פעמים) (כמה עתה זה שהיה
מכיון לחול", קודש "בין ההבדלה בדוגמת היא זו שהבדלה שבת], במוצאי שני טוב יום חל שאז בשבת,

"הבדלה"]. - אחד בשם נקראים ששניהם

חדשי (ושאר חשון חודש עבודת את להתחיל וצריכים במועדות") ("מרובה תשרי חודש מסתיים כאשר ולכן,
תשרי. בחודש מאשר יותר והמשכה ברכה תוספת דרושה - תשרי) לחודש (בערך "חולין" בעניני השנה)

בשבת לקרותה שמתחילים [ועד חשון חודש בהתחלת נח פרשת בקריאת מתבטאת זו ברכה ותוספת
שנקודתה נח], פרשת (במנחה) לקרוא כבר מתחילים חשון, חודש את שמברכים שבת באותה כלומר, בראשית,
היתה ד"דורותיו", ההנהגה אופן שלמרות בדורותיו", היה תמים צדיק איש נח נח תולדות "אלה - ותוכנה
ומתוך בארוכה. כנ"ל בתחתונים, ונייחא בעליונים דנייחא הענין את שפעל ועד תמים", ד"צדיק באופן הנהגתו

"חולין". בעניני עבודה אודות מדובר כאשר גם - דרכו לבטח הולך הוא הרי זו ידיעה

בדבר: חילוקים שישנם אלא הנ"ל), (מטעם חשון חודש בהתחלת לעולם קורין נח פרשת - לעיל וכאמור
החודש שבהתחלת מכיון זה, לאחרי ימים מספר - ולפעמים ממש, החודש בהתחלת נח פרשת קורין לפעמים
בנוגע קי"ז) סימן ריש חיים (אורח ערוך בשולחן המבואר פי על ובפרט תשרי, דחודש הכח עדיין מאיר ממש
ד"שלוחי הגדר שהרי לביתו, בחזרה מירושלים ההליכה - (כולל לרגל דעליה והסיום שההמשך - בפועל להלכה
חולין בעניני הרגילה העבודה מתחילה שבו - בחשון וז' חשון. בז' הוא בחזרתן) והן בהליכתן הן הוא מצוה",

נח. דפרשת הקריאה לאחרי לעולם הוא - לרגל) מעליה החזרה (לאחרי

ע שעיקרה. לדרכו", הלך ד"יעקב העבודה כללות עם נח דפרשת והשייכות הקשר מובן לעיל האמור פי ל
ובהקדים: חשון. בחודש

הלך ד"יעקב שהעבודה שלו] הילולא להסתלקות המאה שנת היא [שהשנה מהר"ש אדמו"ר במאמרי מבואר
לגמרי מובדלים הם ישראל בני הכיפורים שביום לפי - הדבר וטעם הכיפורים. יום במוצאי מתחילה לדרכו"
הקב"ה עם מתייחדים לבדם ישראל ובני השערים, כל ננעלים שאז נעילה, תפלת בעת ובפרט העולם, מעניני
עניני עם הקשורות מעשיות מצוות קיום כלומר, העולם, בעניני העבודה מתחילה זה ולאחרי היחוד; בתכלית
לדרכו". הלך ד"יעקב לענין נחשב זה הרי - נעילה דתפלת ומצב המעמד ערך ולפי מינים, וד' סוכה, כגון: העולם,

לזכות אמור היה שמתחילה יוסף" ה"בית אודות המסופר פי על – פנים) כל על (בקיצור בזה והביאור
ערוך". ה"שולחן את חיבר זה שלאחרי ובשנים לכך, זכה ולא נענש ולבסוף השם, קידוש על נפשו את למסור
להיות זכה אבל השם, קידוש על נפשו למסור זכה לא אמנם יחשב?! לעונש זה ענין האם מובן: אינו ולכאורה
נלך לאורו אשר ערוך" ה"שולחן חיבור ידי על הדורות, כל סוף עד ישראל בני כל של - "מרן" - מורהֿדרך
מגיע זה אין וכו', התורה פסקי והוראת התורה דלימוד העילוי גודל לאחרי בזה: הביאור אלא - הזה! היום עד

נפש. דמסירת הענין ידי על הנפעל העילוי לתכלית
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טו          

של ענינים הם שבעצם (ולא תשרי חודש לעניני ובהשוואה ביחס "חולין" שהם לענינים שהכוונה [ומובן,
הפכים: ב' הם ו"חולין" "יהודי" כי - "חולין")

בזה ישנו שבדבר, הציווי ומלבד קדוש", וגוי כהנים ממלכת לי תהיו "ואתם הקב"ה אמר תורה מתן בשעת
ישראל בני של מציאותם תורה מתן שמאז מובן, מעשה, חשיב הקב"ה של שדיבורו ומכיון הבטחה, של ענין גם
"אתה - במועדות") "מרובה שהוא תשרי בחודש (ובפרט המועדים בתפלות שאומרים וכפי קדוש", "גוי - היא
"גוי - ישראל של קדושתם מודגשת כן וכמו כו'". וקדשתנו הלשונות מכל ורוממתנו . . העמים מכל בחרתנו

תחנון). (כשאומרים וחמישי שני בכל שאומרים ישראל" "שומר בתפלת - קדוש"

(במכל מציאותו עצם את לשנות ביכלתו ואין קדוש", וגוי כהנים "ממלכת - היא יהודי של שמציאותו ומכיון
שליהודי מובן, הרי הגשמי), הגוף עם הקשורים ענינים וכמה כמה לשנות ביכלתו שאין מזה וחומר וקל שכן

חולין. עניני עם כלל שייכות אין

חיל ישנם גופא שבקדושה מכיון כן, פי על אף הנחשביםאבל דרגות ישנם גופא שבקדושה מובן, דרגות, וקי
נחשבים חשון חודש שעניני - לעניננו בנוגע זה דרך ועל יותר. נעלות לדרגות ובהשוואה ביחס "חולין" לעניני
של ענינים היותם שמפני היות עם במועדות"), ("מרובה תשרי חודש לעניני ובהשוואה ביחס "חולין" לעניני

"חולין". של ענין זה הרי שלו ל"קודש" שבערך אלא קדושה, עניני בודאי הם הרי קדוש") ("גוי יהודי

[כפי טוב ביום שחל שבת במוצאי לקודש" קודש בין "המבדיל - לקודש קודש שבין ההבדלה ענין ועלֿדרך
שחלו עצרת ושמיני דסוכות א' יום וכן בשבת, שחל השנה ראש של טוב ביום – פעמים) (כמה עתה זה שהיה
מכיון לחול", קודש "בין ההבדלה בדוגמת היא זו שהבדלה שבת], במוצאי שני טוב יום חל שאז בשבת,

"הבדלה"]. - אחד בשם נקראים ששניהם

חדשי (ושאר חשון חודש עבודת את להתחיל וצריכים במועדות") ("מרובה תשרי חודש מסתיים כאשר ולכן,
תשרי. בחודש מאשר יותר והמשכה ברכה תוספת דרושה - תשרי) לחודש (בערך "חולין" בעניני השנה)

בשבת לקרותה שמתחילים [ועד חשון חודש בהתחלת נח פרשת בקריאת מתבטאת זו ברכה ותוספת
שנקודתה נח], פרשת (במנחה) לקרוא כבר מתחילים חשון, חודש את שמברכים שבת באותה כלומר, בראשית,
היתה ד"דורותיו", ההנהגה אופן שלמרות בדורותיו", היה תמים צדיק איש נח נח תולדות "אלה - ותוכנה
ומתוך בארוכה. כנ"ל בתחתונים, ונייחא בעליונים דנייחא הענין את שפעל ועד תמים", ד"צדיק באופן הנהגתו

"חולין". בעניני עבודה אודות מדובר כאשר גם - דרכו לבטח הולך הוא הרי זו ידיעה

בדבר: חילוקים שישנם אלא הנ"ל), (מטעם חשון חודש בהתחלת לעולם קורין נח פרשת - לעיל וכאמור
החודש שבהתחלת מכיון זה, לאחרי ימים מספר - ולפעמים ממש, החודש בהתחלת נח פרשת קורין לפעמים
בנוגע קי"ז) סימן ריש חיים (אורח ערוך בשולחן המבואר פי על ובפרט תשרי, דחודש הכח עדיין מאיר ממש
ד"שלוחי הגדר שהרי לביתו, בחזרה מירושלים ההליכה - (כולל לרגל דעליה והסיום שההמשך - בפועל להלכה
חולין בעניני הרגילה העבודה מתחילה שבו - בחשון וז' חשון. בז' הוא בחזרתן) והן בהליכתן הן הוא מצוה",

נח. דפרשת הקריאה לאחרי לעולם הוא - לרגל) מעליה החזרה (לאחרי

ע שעיקרה. לדרכו", הלך ד"יעקב העבודה כללות עם נח דפרשת והשייכות הקשר מובן לעיל האמור פי ל
ובהקדים: חשון. בחודש

הלך ד"יעקב שהעבודה שלו] הילולא להסתלקות המאה שנת היא [שהשנה מהר"ש אדמו"ר במאמרי מבואר
לגמרי מובדלים הם ישראל בני הכיפורים שביום לפי - הדבר וטעם הכיפורים. יום במוצאי מתחילה לדרכו"
הקב"ה עם מתייחדים לבדם ישראל ובני השערים, כל ננעלים שאז נעילה, תפלת בעת ובפרט העולם, מעניני
עניני עם הקשורות מעשיות מצוות קיום כלומר, העולם, בעניני העבודה מתחילה זה ולאחרי היחוד; בתכלית
לדרכו". הלך ד"יעקב לענין נחשב זה הרי - נעילה דתפלת ומצב המעמד ערך ולפי מינים, וד' סוכה, כגון: העולם,

לזכות אמור היה שמתחילה יוסף" ה"בית אודות המסופר פי על – פנים) כל על (בקיצור בזה והביאור
ערוך". ה"שולחן את חיבר זה שלאחרי ובשנים לכך, זכה ולא נענש ולבסוף השם, קידוש על נפשו את למסור
להיות זכה אבל השם, קידוש על נפשו למסור זכה לא אמנם יחשב?! לעונש זה ענין האם מובן: אינו ולכאורה
נלך לאורו אשר ערוך" ה"שולחן חיבור ידי על הדורות, כל סוף עד ישראל בני כל של - "מרן" - מורהֿדרך
מגיע זה אין וכו', התורה פסקי והוראת התורה דלימוד העילוי גודל לאחרי בזה: הביאור אלא - הזה! היום עד

נפש. דמסירת הענין ידי על הנפעל העילוי לתכלית
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טז         

"שמע שאומרים מה וזהו נפש, מסירת של ומצב במעמד יהודי נמצא נעילה בתפלת בעניננו: זה דרך ועל
צריכים נעילה בתפילת ישראל' "שמע אמירת שבעת במחזורים שמובא וכפי נעילה. תפלת בסיום גו'" ישראל
נחשבת נפש דמסירות העילוי גודל ערך לפי ולכן, ממש. בפועל נפש דמסירות הענין אודות ולחשוב לכוין

לדרכו". הלך ד"יעקב לענין מינים) וד' (סוכה המצוות דקיום העבודה

אבל מהר"ש; אדמו"ר במאמרי מבואר הכיפורים) יום במוצאי מתחיל לדרכו" הלך (ש"יעקב זה ענין והנה,
היה וכך תורה, שמחת במוצאי מתחיל לדרכו" הלך ש"יעקב שלאחריו נשיאינו רבותינו אמרו זה עם ביחד

לדרכו". הלך "ויעקב תורה שמחת במוצאי להכריז המנהג

בדבר: סתירה שאין לומר ויש

ד"לכתחילה באופן הם מהר"ש אדמו"ר של ומאמריו אריבער". "לכתחילה - הוא מהר"ש אדמו"ר של ענינו
ד"יעקב הענין מתחיל אזי - בתורה אריבער" ד"לכתחילה ההנהגה שמצד ומובן, עצמה. בתורה הלךאריבער"

הכיפורים; יום במוצאי לדרכו"

למאמר (בהתאם יותר ירוד דור שלאחריו, הדור אודות שמדובר ובפרט תדבר, הרוב על שהתורה מכיון אבל
ההוא דדור הנשיא ידי על ההוראה ניתנה אזי - בתמיה" דרא "אכשור כו'"), אנו כמלאכים הראשונים "אם רז"ל
דקיום העבודה - ההוא הדור אנשי של לכחם בהתאם כי תורה, שמחת במוצאי מתחיל לדרכו" הלך ש"יעקב
הלך ד"יעקב באופן ולא בגלוי, הוי'" "דרך בבחינת היא הכיפורים) יום (דמוצאי מינים וד' סוכה המצוות
העבודה מתחילה שאז תורה, שמחת דמוצאי העבודה על קאי לדרכו" הלך ד"יעקב העבודה ואילו לדרכו",

כפשוטו. העולם בעניני

של ההליכה (ב) "ישראל"), (ולא "יעקב" (א) פרטים: ב' מודגשים לדרכו" הלך ד"יעקב בענין והנה, .
חולין. ועניני הרשות עניני כלומר, שלו, דרך - "לדרכו" היא יעקב

תורה (לקוטי הזקן אדמו"ר שמבאר כפי - חולין עניני עם קשור ל"ישראל") (ביחס "יעקב" של ענינו וגם
בבחינת אנו ש"בשבת - הוא ישראל בני של לדרגתם ביחס החול לימי השבת יום שבין שהחילוק ב) עב, בלק
. . המעשה ימי ששת בכל עבדי יעקב בבחינת להיות ולירד לחזור צריך . . שבת במוצאי כך ואחר . . ישראל
מודגש זה וענין כו'". ועוז כח נותנים ובזה שם, מלירד כו' יעקב עבדי תירא אל שבת) (במוצאי אומר לכך
למטה הירידה ענין מודגש זה בשם ולכן, עשו", בעקב אוחזת "וידו שם על הוא "יעקב" כי - "יעקב" בשם

חולין. עניני העולם, בעניני לעסוק

שהקב"ה מפני רק זה הרי - חולין ועניני הרשות בעניני לעסוק הוא, לדרכו הולך "יעקב" כאשר גם והנה,
בחלומו ליעקב התגלה שהקב"ה לדרכו") הלך ד"יעקב (בענין הכתובים בפשטות וכמסופר כן, לעשות לו אומר

אביו). מגורי ארץ (אל לדרכו ללכת עליו וצוה

שהקב"ה מפני כן שנקרא העולם), עניני עם העבודה על (המורה "יעקב" של שמו לכללות בנוגע זה דרך ועל
רש"י: ומפרש בעשו), שנאמר כמו "ויקראו", (ולא יעקב" שמו "ויקרא כו) כה, (תולדות כמ"ש זה, בשם קראו

הקב"ה". - יעקב שמו "ויקרא

על מורה היותו עם "ישראל", השם "ישראל": השם קריאת לגבי "יעקב" השם בקריאת עילוי ישנו [ואדרבה:
נית - ותוכל" אנשים ועם אלקים עם שרית "כי ביותר, נעלה כןענין שאין מה המלאך. ידי על (לכתחילה) זה שם ן

בעצמו]. הקב"ה ידי על מלכתחילה זה שם ניתן - עשו" בעקב אוחזת ד"ידו הענין על מורה היותו עם "יעקב", השם

שמחת ממוצאי החל - לדרכו" הלך ד"יעקב העבודה אודות כאן מדובר זאת שבכל מכיון כן, פי על אף אבל
חשון) לחודש ונכנסים במועדות", "מרובה תשרי, מחודש יוצאים (כאשר חשון חודש בהתחלת ובמיוחד תורה,

זו. עבודה לכללות בנוגע מיוחדת כח לנתינת זקוקים -

זו לא כלומר, נח", נח תולדות "אלה - מיוחדת כח ונתינת בברכה" "פותחין חשון חודש בהתחלת ולכן,
היא השנה) חדשי (ושאר חשון דחודש העבודה לכללות יציאתו אדרבה: אלא יעקב", עבדי תירא ש"אל בלבד
בעליונים נייחא נח", ד"נח הענין נפעל עבודתו ידי שעל בידעו אריבער", ד"לכתחילה ובאופן ה"שטורעם", בכל
את וכוללת קשורה זו שברכה ועד והגבלה, מדידה מכל למעלה - ביותר נעלית ברכה שזוהי בתחתונים, ונייחא
יהודה מנחת לה' "וערבה בענין א) (סעיף לעיל כאמור צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית דגאולה הברכה

נח". כימי עולם, "כימי עולם", כימי וירושלים
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לברך מישראל ואחד אחד לכל ושליחות כח הקב"ה נותן - נח דפרשת השבוע בהתחלת בעמדנו והנה, .
- כולל בתחתונים, ונייחא בעליונים דנייחא הענין כללות את לפעול התפקיד במילוי בהצלחה ישראל כלל את
השנה" ש"ראש זו בשנה ובפרט הגוף. ומנוחת הנפש מנוחת מתוך כלומר, דנייחא, באופן היא העבודה שכללות

מנוחה. - שענינו השבת, ביום חל כולה) השנה ימי בכל (הנמשך
טובה, חתימה וגמר וחתימה כתיבה בברכת - לראש ולכל הקב"ה, של בברכתו הוספה פועלים זה ידי ועל

כולה. השנה ימי בכל והנגלה, הנראה בטוב

בברכותיו הוספה שייכת שתמיד מובן, הרי סוף", ד"אין באופן הוא - הקב"ה - הברכות שמקור מכיון דהנה,
הקב"ה. של ברכותיו בהמשכת הוספה נפעלת ומצוותיה התורה בעניני טובה פעולה כל ידי על ולכן, הקב"ה. של

בלימוד בעבודתו בהצלחה ישראל בני כל ואת חבירו את מברך שיהודי הפעולה אודות מדובר כאשר ובפרט
רויחי ובכולם רויחי, ומזוני חיי בבני והנגלה, הנראה בטוב הברכות בכל אותו ומברך מצוותיה, וקיום התורה
בהמשכת מוסיפה זו שפעולה בודאי הרי - ישראל ואחדות ישראל אהבת עם הקשורה פעולה שזוהי - בפשטות

נעשהבר כאחד" ד"כולנו שהענין כלומר, פניך", באור כאחד כולנו אבינו "ברכנו שכתוב כמו הקב"ה, של כותיו
פניך". באור . . אבינו ד"ברכנו הברכה להמשכת "כלי"

חיל" אל "מחיל הולך שיהודי זה ידי שעל – ומצוותיה בתורה העבודה לכללות בנוגע מובן זה דרך ועל
מדתו כי המצטרך, בכל הברכות, כל בהמשכת הקב"ה מוסיף טובים, ענינים ובכל ומצוות תורה עניני בכל ומוסיף
הענינים. בכל מבורכת לשנה זוכים זה ידי ועל ככה, פעמים כמה מזו: ויתירה מדה", כנגד "מדה היא הקב"ה של

מהר"ש אדמו"ר שמבאר כפי הגאולה, ענין כללות מודגש שבה - לך לך לפרשת מיד באים נח ומפרשת
סופית, כ"ף - (ובעניננו הכפולות שבאותיות ממאמריו, באחד שלו] להסתלקותֿהילולא המאה שנת היא [שהשנה
(ומכיון הגאולה ענין על מרמז - פעמים) (ב' לך" "לך - הכפל ענין כללות וגם הגאולה, ענין מרומז "לך")

בזה). הענינים ביאור את לראות יכולים - כבר נדפס זה שמאמר

הגאולה ענין גם זו בשנה יהיה הענינים, בכל מבורכת שנה היא כולה השנה שכללות לזה שנוסף אומרת, זאת
ממש. בימינו במהרה - גופא זו ובשנה משיח, גאולת שנת תהיה -

***

,(זו לשנה (בהתאם ישראל בני בעבודת מיוחדת שליחות נוספת ושנה שנה שבכל פעמים כמה דובר .
זו. שליחות למלא שיוכלו כדי מלמעלה שנותנים בכחות מיוחדת הוספה ישנה - זה עם וביחד

יותר עליון חדש אור "יורד שנה שבכל י"ד) (סעיף הקודש באגרת הזקן אדמו"ר שכתב במה הביאור וזהו
לבטלה", אחד דבר בעולמו הקב"ה ברא ש"לא ומכיון - כזה" עליון אור עולם מימי עדיין מאיר היה שלא
ריבוי הדורש וענין במקום ולהאיר לחדור כדי - כו'" יותר עליון חדש "אור בהמשכת צורך שיש לומר בהכרח

זו. בשנה שנוספה המיוחדת לשליחות בהתאם כו', אור

יום "בכל דמשיחא שבעקבתא בסופה) (סוטה רז"ל מאמר ידוע ויום: יום בכל גם אמנם שייך זה ענין והנה,
מועקה הרגשת בזה ולגרום זאת לומר צריכים מה לשם ולכאורה: חבירו". משל הברכה) (היפך כו' מרובה ויום

מעמ בראותו יבהל לא שיהודי כדי רק מלכתחילה זאת שמודיעים לומר ואין יהודי?! של (נוסףבלבו כי זה, ומצב ד
הנ"ל. רז"ל למאמר בנוגע מובן זה דרך ועל לקונו, האדם בעבודת הוראה להיות צריך בתורה ענין בכל לזה)
בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף צריכים הברכה, דהיפך בענין נוסף זה שביום מכיון בפשטות: - בזה וההוראה
על נוסף - זה וכל מאתמול. יותר - המצוות דקיום בהידור והוספה התורה לימוד בשיעורי הוספה קדושה, עניני
בקודש. ולהעלות להוסיף צריכים ויום יום שבכל כלומר, זה), דיום הירידה לולי (גם בקודש" ד"מעלין הענין כללות

כאשר הנוסף והעילוי השינוי בדוגמת אינו חדש יום בכל הנוסף והעילוי שהשינוי בפשטות מובן - אבל
וי"ב תקופות ו' (אותם ונשנה החוזר ענין שזהו ד"שנה" הפירוש על שנוסף וכידוע חדשה. שנה מתחילה
מיוחד ועילוי שינוי נפעל חדשה שנה מתחילה כאשר ולכן, שינוי. מלשון ד"שנה" הפירוש גם ישנו חדשים),

יותר. נעלה באופן - בריאתו) (תכלית לקונו עבודתו בכללות

עצמו על מקבל היה השנה ראש שבכל - נ"ע מהורש"ב אדמו"ר של הנהגתו אודות הידוע פי על ובפרט
ומצוותיה, התורה בעניני נוסף הידור
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לברך מישראל ואחד אחד לכל ושליחות כח הקב"ה נותן - נח דפרשת השבוע בהתחלת בעמדנו והנה, .
- כולל בתחתונים, ונייחא בעליונים דנייחא הענין כללות את לפעול התפקיד במילוי בהצלחה ישראל כלל את
השנה" ש"ראש זו בשנה ובפרט הגוף. ומנוחת הנפש מנוחת מתוך כלומר, דנייחא, באופן היא העבודה שכללות

מנוחה. - שענינו השבת, ביום חל כולה) השנה ימי בכל (הנמשך
טובה, חתימה וגמר וחתימה כתיבה בברכת - לראש ולכל הקב"ה, של בברכתו הוספה פועלים זה ידי ועל

כולה. השנה ימי בכל והנגלה, הנראה בטוב

בברכותיו הוספה שייכת שתמיד מובן, הרי סוף", ד"אין באופן הוא - הקב"ה - הברכות שמקור מכיון דהנה,
הקב"ה. של ברכותיו בהמשכת הוספה נפעלת ומצוותיה התורה בעניני טובה פעולה כל ידי על ולכן, הקב"ה. של

בלימוד בעבודתו בהצלחה ישראל בני כל ואת חבירו את מברך שיהודי הפעולה אודות מדובר כאשר ובפרט
רויחי ובכולם רויחי, ומזוני חיי בבני והנגלה, הנראה בטוב הברכות בכל אותו ומברך מצוותיה, וקיום התורה
בהמשכת מוסיפה זו שפעולה בודאי הרי - ישראל ואחדות ישראל אהבת עם הקשורה פעולה שזוהי - בפשטות

נעשהבר כאחד" ד"כולנו שהענין כלומר, פניך", באור כאחד כולנו אבינו "ברכנו שכתוב כמו הקב"ה, של כותיו
פניך". באור . . אבינו ד"ברכנו הברכה להמשכת "כלי"

חיל" אל "מחיל הולך שיהודי זה ידי שעל – ומצוותיה בתורה העבודה לכללות בנוגע מובן זה דרך ועל
מדתו כי המצטרך, בכל הברכות, כל בהמשכת הקב"ה מוסיף טובים, ענינים ובכל ומצוות תורה עניני בכל ומוסיף
הענינים. בכל מבורכת לשנה זוכים זה ידי ועל ככה, פעמים כמה מזו: ויתירה מדה", כנגד "מדה היא הקב"ה של

מהר"ש אדמו"ר שמבאר כפי הגאולה, ענין כללות מודגש שבה - לך לך לפרשת מיד באים נח ומפרשת
סופית, כ"ף - (ובעניננו הכפולות שבאותיות ממאמריו, באחד שלו] להסתלקותֿהילולא המאה שנת היא [שהשנה
(ומכיון הגאולה ענין על מרמז - פעמים) (ב' לך" "לך - הכפל ענין כללות וגם הגאולה, ענין מרומז "לך")

בזה). הענינים ביאור את לראות יכולים - כבר נדפס זה שמאמר

הגאולה ענין גם זו בשנה יהיה הענינים, בכל מבורכת שנה היא כולה השנה שכללות לזה שנוסף אומרת, זאת
ממש. בימינו במהרה - גופא זו ובשנה משיח, גאולת שנת תהיה -

***

,(זו לשנה (בהתאם ישראל בני בעבודת מיוחדת שליחות נוספת ושנה שנה שבכל פעמים כמה דובר .
זו. שליחות למלא שיוכלו כדי מלמעלה שנותנים בכחות מיוחדת הוספה ישנה - זה עם וביחד

יותר עליון חדש אור "יורד שנה שבכל י"ד) (סעיף הקודש באגרת הזקן אדמו"ר שכתב במה הביאור וזהו
לבטלה", אחד דבר בעולמו הקב"ה ברא ש"לא ומכיון - כזה" עליון אור עולם מימי עדיין מאיר היה שלא
ריבוי הדורש וענין במקום ולהאיר לחדור כדי - כו'" יותר עליון חדש "אור בהמשכת צורך שיש לומר בהכרח

זו. בשנה שנוספה המיוחדת לשליחות בהתאם כו', אור

יום "בכל דמשיחא שבעקבתא בסופה) (סוטה רז"ל מאמר ידוע ויום: יום בכל גם אמנם שייך זה ענין והנה,
מועקה הרגשת בזה ולגרום זאת לומר צריכים מה לשם ולכאורה: חבירו". משל הברכה) (היפך כו' מרובה ויום

מעמ בראותו יבהל לא שיהודי כדי רק מלכתחילה זאת שמודיעים לומר ואין יהודי?! של (נוסףבלבו כי זה, ומצב ד
הנ"ל. רז"ל למאמר בנוגע מובן זה דרך ועל לקונו, האדם בעבודת הוראה להיות צריך בתורה ענין בכל לזה)
בכל עוז וביתר שאת ביתר להוסיף צריכים הברכה, דהיפך בענין נוסף זה שביום מכיון בפשטות: - בזה וההוראה
על נוסף - זה וכל מאתמול. יותר - המצוות דקיום בהידור והוספה התורה לימוד בשיעורי הוספה קדושה, עניני
בקודש. ולהעלות להוסיף צריכים ויום יום שבכל כלומר, זה), דיום הירידה לולי (גם בקודש" ד"מעלין הענין כללות

כאשר הנוסף והעילוי השינוי בדוגמת אינו חדש יום בכל הנוסף והעילוי שהשינוי בפשטות מובן - אבל
וי"ב תקופות ו' (אותם ונשנה החוזר ענין שזהו ד"שנה" הפירוש על שנוסף וכידוע חדשה. שנה מתחילה
מיוחד ועילוי שינוי נפעל חדשה שנה מתחילה כאשר ולכן, שינוי. מלשון ד"שנה" הפירוש גם ישנו חדשים),

יותר. נעלה באופן - בריאתו) (תכלית לקונו עבודתו בכללות

עצמו על מקבל היה השנה ראש שבכל - נ"ע מהורש"ב אדמו"ר של הנהגתו אודות הידוע פי על ובפרט
ומצוותיה, התורה בעניני נוסף הידור
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הידור אודות מדובר כאשר רק זהו כי - בלבד מעם" ל"מורם או סגולה" ל"יחידי השייך ענין שזהו לומר [ואין
ועל ויום, יום (בכל בקודש" ד"מעלין הציווי כללות אודות מדובר כאשר אבל וכו', וכו' הקוין, ג' בכל והוספה
מישראל]. ואחד אחד לכל כח) נתינת עם (ביחד ציווי שזהו בודאי הרי - חדשה) שנה בהתחלת וכמה כמה אחת

של רצונו - קוני" את ד"לשמש העבודה בכללות בקודש ולהעלות להוסיף הצורך עם בבד בד והנה, .
כאשר ולכן, תענוג, מתוך שתיעשה עבודה אבל גדולה" "עבודה אמנם תהיה יהודי של שעבודתו הוא הקב"ה
(ללא כזה באופן ייעשה שהדבר מוטב אזי מיותרת, טרחא ללא אליו להגיע אפשרות שיש מסויים ענין ישנו

תענוג. של באופן לבוא יוכל שהדבר כך מיותרת), טרחא
"כל בשבת שהרי בשבת, להיות חל השנה" ש"ראש - זו בשנה ביותר מודגש תענוג) מתוך (עבודה זה וענין
ענין עצם מצד נפעל זה שענין מכיון שופר, דתקיעת ועבודה בפעולה צורך שאין כך כדי ועד עשויה", מלאכתך
"וקראת - תענוג של באופן הם בשבת) להיות שחל השנה ראש של טוב יום (וכן השבת עניני כל ולכן, השבת,
השבתות". אלו - שמחתכם "וביום שכתוב כמו שמחה, ומתוך ויגיעה, בטירחא צורך ללא - עונג" לשבת

להיות צריכה ה' שעבודת מכיון שאלה: נשאלת מאדך",ולכאורה, ובכל נפשך ובכל לבבך "בכל בשלימות,
לו אומרים מדוע כן, ואם בשלימות, והיגיעה הטרחא כח - כולל בשלימות, כחותיו כל את לנצל האדם צריך

ה'?! לעבודת כחותיו כל את לנצל היא שאיפתו אדרבה: - ויגיעה טירחא פחות אצלו שיהיה

עניני וכמה כמה כאשר גם הרי סוף", "אין בבחינת הם קדושה עניני שכל מכיון בפשטות: - בזה והביאור
להתייגע שיוכל סוף) אין (עד ענינים ריבוי ישארו - תענוג) של (באופן ויגיעה טירחא ללא אצלו יהיו קדושה

בשלימות. כחותיו כל ניצול כדי תוך בהם,

לו לתת שברצונו לו ואמר הזקן אדמו"ר אותו קרא שבנערותו - צדק הצמח אדמו"ר אודות הסיפור וכידוע
אדמו"ר וענה בזה). וכיוצא ה', יראת או ה' אהבת בתורה, והשגה (הבנה ה' בעבודת מסויימים ענינים (במתנה)
צדק הצמח התחרט זמן משך לאחרי עצמו. בכח ויגיעה עבודה ידי על אלו לענינים להגיע שרצונו צדק הצמח
הזקן אדמו"ר שרצה הענינים את במתנה מקבל היה שאם באמרו במתנה, אלו ענינים לקבל הסכים שלא זה על
מכיון יותר, נעלים בענינים חיל" אל "מחיל ללכת עצמו בכח ויגיעתו עבודתו את מנצל היה אזי - לו לתת

סוף". ד"אין באופן הם ומצוותיה התורה שעניני

זאת; לנצל שצריכים בודאי - ויגיעה טרחא ללא שבקדושה בענין לעסוק אפשרות ישנה שכאשר מובן ומזה
ה'. בעבודת יותר נעלים לענינים היגיעה כח את ינצל - יגיעה מתוך ה' לעבודת ובנוגע

וקל פשוט דבר כל על להתייגע שיצטרך כדי כו' ונסיונות קשיים יחפש שיהודי וחלילה שחס ופשיטא
נסיון", לידי . . תביאנו "ואל ויום יום בכל יהודי מבקש התפלות כל ולפני בהתחלה אדרבה: - ה' בעבודת
בחב"ד וההשגה שההבנה היינו, המצוות, וקיום התורה ללימוד בנוגע דשמייא" "סייעתא יהודי מבקש ולכן

שאפשר). כמה (עד בנקל אצלו יהיו - המצוות בקיום וההידור המצוות קיום שבתורה,

טירחא ללא אצלו שיהיו הענינים שירבו שככל בפשטות מובן הרי - תאמין" אל ומצאתי יגעתי ש"לא ומה
לבוא שיכולים יותר נעלים ענינים שהם מכיון עליהם, להתייגע ויצטרך שיוכל ענינים ריבוי ישארו ויגיעה,

ומצאתי". "יגעתי - ויגיעה עבודה ידי על רק אליהם

מכספ (שנותנים דאורייתא" "תמכין של מעלתם את ביותר חז"ל החשיבו ולכן ישיבות. החזקת עבור ם
ותענוג. הרחבה מתוך התורה בלימוד לעסוק יוכלו שהתלמידים כדי - זה וכל וכו', אותם שמכבדים ועד וכו'),
צרכם כדי יאכלו לא (כאשר וחלילה חס צער מתוך ילמדו כאשר הרי אגרא", צערא ש"לפום מכיון ולכאורה:
יגיעה מהם מונעים כאשר לתלמידים הטובה מהי כן, ואם גדול, יותר שכר יקבלו בזה), וכיוצא וחלילה, חס
דאורייתא", ד"תמכין העילוי גודל אודות חיים") ("תורת התורה הוראת באה זה על הנה - מיותרים?! וצער
באופן בתורה ולהתייגע ללמוד יוכלו ואז הרחבה, של באופן צרכיהם כל את לתלמידים לספק שצריכים כלומר,

יותר. נעלה

תשתה במשורה ומים תאכל, במלח פת תורה, של דרכה היא "כך ד) משנה ו פרק (אבות חז"ל שאמרו ומה
יחשוב שלא צרכיו) כל את לו לספק שצריך לזה (ולא התורה ללומד הוראה זו הרי - תחיה" צער וחיי כו'
יסכים זה בתנאי ורק ישן, ויין שמן בשר חמה", "ארוחה לאכול הוא מוכרח תורה ללמוד שמתיישב שלפני
עם משי" של (ב"שירטוק דקדושה" ב"אצטלא זאת להלביש [בנסותו התורה ללימוד שעה להקדיש כך אחר

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

         

בלימוד הדעת הרחבת נפעל ישן ויין שמן בשר ידי שעל ז) (פרק בתניא שלמד - ה"שירטוק") גבי על "גרטל"
וכו'", תאכל במלח "פת הפוך: באופן היא תורה" של ש"דרכה המשנה הוראת באה זה על הנה - התורה]
לעסוק הוא חייב הרחבה, של באופן צרכיו כל את עדיין לו אין שתהיה) סיבה (מאיזה כאשר שגם כלומר,

כזה. באופן גם התורה בלימוד

(אבות מעושר" לקיימה סופו מעוני, התורה את המקיים "כל לו: מבטיחים - האמור באופן מתנהג וכאשר
ט). משנה ד פרק

רבותינו פירוש דרך על אלא זמן, ריבוי לאחרי יהיה זה שענין הכוונה אין - מעושר" לקיימה "סופו שכתוב [ומה
שופר]. תקיעת לאחרי מיד נפעל זה שענין - בסופה" מתעשרת בתחלתה שרשה שנה "כל רז"ל במאמר נשיאינו

יעשה שלא - היא וכו'" תאכל במלח פת תורה, של דרכה היא "כך רז"ל במאמר ההוראה אומרת: זאת
שכל להשתדל שצריכים פשיטא אבל (עשירות), הרחבה של ומצב במעמד יהיה כאשר רק תורה שילמד "תנאי"
ידי ועל מיותרת, ויגיעה טרחא ממנו ולמנוע הרחבה, של באופן ומצוות תורה לקיים יוכל מישראל ואחד אחד

יותר. נעלה באופן התורה ללימוד היגיעה ענין את לנצל יוכל זה

ע להקל כדי ולכן, שנתקבלו. הטובות ההחלטות לכל בנוגע ממש בפועל וקיומן טובות החלטות קבלת ל
כולה, השנה כל על תשרי חודש במשך

חול בעניני מרובה שהוא חשון, לחודש ונכנסים במועדות", "מרובה שהוא תשרי, מחודש יוצאים [כאשר
ומבית הכנסת, לבית הולך לראש שלכל ובאופן לדרכו", הלך ד"ויעקב העבודה מתחילה ואז הרשות, ועניני
(בעניני כפשוטו לדרכו" הלך "ויעקב - ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג זה לאחרי ורק המדרש, לבית הכנסת

החושך"], מן האור ד"יתרון ובאופן בשלימות, עבודתו עובד ששם העולם),

הטובות ההחלטות שכאשר "החלצו", בקונטרס - ובארוכה נשיאינו, רבותינו ביאור פי על – לזה העצה אזי
ובתכלית ממש בפועל ההחלטות לקיום בנוגע מיוחד תוקף בהם יש אזי בציבור), (ובפרט רבים ידי על מתקבלות
גשמיים בענינים שאפילו מכיון כי בתחילה, שהוחלט ממה יותר הוא ממש בפועל ההחלטות שקיום ועד השלימות,

רוחניים. לענינים בנוגע הוא שכן וכמה כמה אחת על הרי מאתיים", רוצה מנה לו שיש ש"מי הקב"ה הטביע

ד"אהבת הענין לכללות בנוגע ובציבור) ברבים (המתקבלת ההחלטה להיות צריכה - לראש ולכל - לזה ונוסף
בחינת שיהיה היינו, כולכם, משמע "דהחלצו מאתכם", "החלצו בפירוש הנ"ל בקונטרס כמבואר ישראל",
במדין", הוי' ד"נקמת הענין נפעל זה ידי ועל וההתחלקות", הפירוד בחינת היפך כולם, והתכללות התאחדות
לכללות והמנגד ההיפך שהוא . . חנם שנאת כענין וההתחלקות הפירוד ענין שהוא ומריבה, מדון לשון "מדין

דוקא". וההתכללות היחוד בחינת שהוא הוי' שם

במדין" הוי' ו"נקמת גו'" ישראל בני ש"נקמת כלומר, המדיינים", מאת ישראל בני ד"נקמת הענין גם וזהו
ולכן, אלקיך", הוי' את "ואהבת הציווי עם הוא אחד ענין כמוך" לרעך "ואהבת שהציווי כידוע - אחד ענין הוא
ומריבה דמדון הענין (ביטול במדין שהמלחמה מה וזהו ה'. לאהבת בסתירה הוא ישראל דאהבת הענין היפך

ישראל". בני "נקמת בשם נקראת אחר ובפסוק במדין", הוי' "נקמת בשם אחד בפסוק נקראת כו')

הזמן היה שאז נח, פרשת בשבת – נוספת ופעם תורה, בשמחת לראשונה נאמר "החלצו" שהמאמר [וכידוע
מפני - כי כפשוטו). ביקור ידי על המשפחה ואהבת ישראל (אהבת המשפחה לאנשי כבוד ונתינת לביקור הקבוע
נח, פרשת בשבת ולכן, עצמו, טוב ביום המשפחה אנשי אצל ביקור לערוך פנאי היה לא תשרי דחודש הטרדות
כפשוטו]. ביקור ידי על המשפחה ביקור את משלימים היו למקומותיהם, חזרו תשרי דחודש שהאורחים לאחרי

גם פועל זה הרי ישראל", ד"אהבת הענין לכללות בנוגע טובות החלטות - לראש לכל - מקבלים וכאשר
ש"זו ועד בתורה", גדול "כלל הוא כמוך" לרעך "ואהבת שהציווי מכיון ומצוותיה, התורה עניני לשאר בנוגע

לב. פרק בתניא בארוכה כמבואר א), לא, (שבת הוא" פירושה ואידך כולה, התורה כל היא

שיוצאים תקיפה בהחלטה לראש) (לכל להחליט צריכים - יחדיו מתאספים שיהודים התוועדות בכל ולכן,
שהנהגת ולפעול לרעהו, איש בין ליצלן, רחמנא ומריבה, מדון של ענין כל לבטל במדין", הוי' נקמת "לתת
בדרך - באים זה ידי שעל ועד כמוך", לרעך "ואהבת - השלימות ובתכלית ישראל, אהבת מתוך תהיה כולם
פרשת שבת שיחת י. סעיף תורה שמחת ליל (שיחת בארוכה לעיל כמדובר ישראל, אחדות לידי - ממילא
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יט          

בלימוד הדעת הרחבת נפעל ישן ויין שמן בשר ידי שעל ז) (פרק בתניא שלמד - ה"שירטוק") גבי על "גרטל"
וכו'", תאכל במלח "פת הפוך: באופן היא תורה" של ש"דרכה המשנה הוראת באה זה על הנה - התורה]
לעסוק הוא חייב הרחבה, של באופן צרכיו כל את עדיין לו אין שתהיה) סיבה (מאיזה כאשר שגם כלומר,

כזה. באופן גם התורה בלימוד

(אבות מעושר" לקיימה סופו מעוני, התורה את המקיים "כל לו: מבטיחים - האמור באופן מתנהג וכאשר
ט). משנה ד פרק

רבותינו פירוש דרך על אלא זמן, ריבוי לאחרי יהיה זה שענין הכוונה אין - מעושר" לקיימה "סופו שכתוב [ומה
שופר]. תקיעת לאחרי מיד נפעל זה שענין - בסופה" מתעשרת בתחלתה שרשה שנה "כל רז"ל במאמר נשיאינו

יעשה שלא - היא וכו'" תאכל במלח פת תורה, של דרכה היא "כך רז"ל במאמר ההוראה אומרת: זאת
שכל להשתדל שצריכים פשיטא אבל (עשירות), הרחבה של ומצב במעמד יהיה כאשר רק תורה שילמד "תנאי"
ידי ועל מיותרת, ויגיעה טרחא ממנו ולמנוע הרחבה, של באופן ומצוות תורה לקיים יוכל מישראל ואחד אחד

יותר. נעלה באופן התורה ללימוד היגיעה ענין את לנצל יוכל זה

ע להקל כדי ולכן, שנתקבלו. הטובות ההחלטות לכל בנוגע ממש בפועל וקיומן טובות החלטות קבלת ל
כולה, השנה כל על תשרי חודש במשך

חול בעניני מרובה שהוא חשון, לחודש ונכנסים במועדות", "מרובה שהוא תשרי, מחודש יוצאים [כאשר
ומבית הכנסת, לבית הולך לראש שלכל ובאופן לדרכו", הלך ד"ויעקב העבודה מתחילה ואז הרשות, ועניני
(בעניני כפשוטו לדרכו" הלך "ויעקב - ארץ" דרך מנהג בהם "הנהג זה לאחרי ורק המדרש, לבית הכנסת

החושך"], מן האור ד"יתרון ובאופן בשלימות, עבודתו עובד ששם העולם),

הטובות ההחלטות שכאשר "החלצו", בקונטרס - ובארוכה נשיאינו, רבותינו ביאור פי על – לזה העצה אזי
ובתכלית ממש בפועל ההחלטות לקיום בנוגע מיוחד תוקף בהם יש אזי בציבור), (ובפרט רבים ידי על מתקבלות
גשמיים בענינים שאפילו מכיון כי בתחילה, שהוחלט ממה יותר הוא ממש בפועל ההחלטות שקיום ועד השלימות,

רוחניים. לענינים בנוגע הוא שכן וכמה כמה אחת על הרי מאתיים", רוצה מנה לו שיש ש"מי הקב"ה הטביע

ד"אהבת הענין לכללות בנוגע ובציבור) ברבים (המתקבלת ההחלטה להיות צריכה - לראש ולכל - לזה ונוסף
בחינת שיהיה היינו, כולכם, משמע "דהחלצו מאתכם", "החלצו בפירוש הנ"ל בקונטרס כמבואר ישראל",
במדין", הוי' ד"נקמת הענין נפעל זה ידי ועל וההתחלקות", הפירוד בחינת היפך כולם, והתכללות התאחדות
לכללות והמנגד ההיפך שהוא . . חנם שנאת כענין וההתחלקות הפירוד ענין שהוא ומריבה, מדון לשון "מדין

דוקא". וההתכללות היחוד בחינת שהוא הוי' שם

במדין" הוי' ו"נקמת גו'" ישראל בני ש"נקמת כלומר, המדיינים", מאת ישראל בני ד"נקמת הענין גם וזהו
ולכן, אלקיך", הוי' את "ואהבת הציווי עם הוא אחד ענין כמוך" לרעך "ואהבת שהציווי כידוע - אחד ענין הוא
ומריבה דמדון הענין (ביטול במדין שהמלחמה מה וזהו ה'. לאהבת בסתירה הוא ישראל דאהבת הענין היפך

ישראל". בני "נקמת בשם נקראת אחר ובפסוק במדין", הוי' "נקמת בשם אחד בפסוק נקראת כו')

הזמן היה שאז נח, פרשת בשבת – נוספת ופעם תורה, בשמחת לראשונה נאמר "החלצו" שהמאמר [וכידוע
מפני - כי כפשוטו). ביקור ידי על המשפחה ואהבת ישראל (אהבת המשפחה לאנשי כבוד ונתינת לביקור הקבוע
נח, פרשת בשבת ולכן, עצמו, טוב ביום המשפחה אנשי אצל ביקור לערוך פנאי היה לא תשרי דחודש הטרדות
כפשוטו]. ביקור ידי על המשפחה ביקור את משלימים היו למקומותיהם, חזרו תשרי דחודש שהאורחים לאחרי

גם פועל זה הרי ישראל", ד"אהבת הענין לכללות בנוגע טובות החלטות - לראש לכל - מקבלים וכאשר
ש"זו ועד בתורה", גדול "כלל הוא כמוך" לרעך "ואהבת שהציווי מכיון ומצוותיה, התורה עניני לשאר בנוגע

לב. פרק בתניא בארוכה כמבואר א), לא, (שבת הוא" פירושה ואידך כולה, התורה כל היא

שיוצאים תקיפה בהחלטה לראש) (לכל להחליט צריכים - יחדיו מתאספים שיהודים התוועדות בכל ולכן,
שהנהגת ולפעול לרעהו, איש בין ליצלן, רחמנא ומריבה, מדון של ענין כל לבטל במדין", הוי' נקמת "לתת
בדרך - באים זה ידי שעל ועד כמוך", לרעך "ואהבת - השלימות ובתכלית ישראל, אהבת מתוך תהיה כולם
פרשת שבת שיחת י. סעיף תורה שמחת ליל (שיחת בארוכה לעיל כמדובר ישראל, אחדות לידי - ממילא
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כ         

(תפלה) עבודה תורה עומד, העולם שעליהם הקוין ג' עם זאת מקשרים - יותר עוד זה בכל להוסיף וכדי .
דברי על (נוסף והתורה התפלה ענין - המדרש ובית הכנסת בבית ההתוועדות נערכת ולכן חסדים, וגמילות
(מגילה תורה" בו ו"מגדלין תפלה", בו "שמגדלין גדול", ד"בית ובאופן ההתוועדות), בעת הנאמרים התורה
הטובות ההחלטות בקבלת יותר עוד מוסיף זה וכל נדר), (בלי צדקה של ענין גם - ההתוועדות ובסיום א), כז,

בפועל. במעשה וקיומן
העולם. ועמידת קיום - קיים" ו"העולם עומד", ד"העולם הענין נפעל - הנ"ל הקוין ג' בכל שעוסקים זה ידי ועל

"עולם הוא הרי קטן", "עולם היותו שעם האדם", זה קטן ל"עולם והן כפשוטו, ל"עולם" הן - בזה והכוונה
מישראל אחת נפש המקיים כל כו' ללמדך יחידי האדם נברא "לפיכך א) לז, (סנהדרין המשנה דין כפסק מלא",
ברוא יום - השנה בראש היה זה [וענין עולם" של מילואו נברא אחד "מאדם שהרי מלא", עולם קיים כאילו
"עולם הוא הרי הבריאה), לכללות (ביחס בכמות קטן" "עולם שנקרא פי על אף אומרת: זאת הראשון], אדם

בתחתונים. דירה יתברך לו לעשות הקב"ה של שליחותו למילוי הדרושים הכחות בכל ממולא - מלא"

"ע - האדם" זה קטן ל"עולם בנוגע עומד" ד"העולם הענין נפעל הקוין בג' ההתעסקות ידי מלא",ועל ולם
דזמני השינויים על הבט מבלי גדולה, הכי ותקיפות עמידה של באופן הם הטובות ההחלטות שכל כלומר,

עבידתיה". עביד ויומא יומא "כל - לחבירו דומה אינו יום שכל ועד השנה,

והתוועדויות כנסים לארגן ונכון הראוי מן - (בסופה) חשון חודש מברכים דשבת בהתוועדות וכמדובר .
החלטות להחליט כדי לדרכו"), הלך ד"ויעקב העבודה (התחלת חשון חודש להתחלת בקשר ומקום מקום בכל

כולה. השנה כל במשך ומצוות בתורה העבודה לכללות בנוגע - ובציבור ברבים - טובות
"לתת כדי יחדיו שמתאספים היינו, ישראל, דאהבת הענין גודל את לראש לכל להדגיש - לעיל וכאמור

דלעיל). נשיאינו רבותינו (כפירוש במדין" הוי' נקמת

קיומן את ולהבטיח ומצוותיה, התורה עניני בכל טובות החלטות להחליט יעזורו רעהו את איש - ובפשטות
משובח. זה הרי - הנ"ל התוועדויות לארגן - הזריז וכל לבב. וטוב שמחה ומתוך טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל

מכיון הרי - חודש דראש ב' ביום כבר יעשה מה חודש, דראש א' ביום מיד זאת יעשה שאם שדואג ומה
לאריכות קדושה, בעניני להוסיף מה יש תמיד הרי סוף", "אין שהוא הקב"ה עם קשורים קדושה עניני שכל

ובגשמיות. ברוחניות טובות, ושנים ימים

אלו וכן שיהיו, אופן באיזה הדברים את השומעים אלו וכן זו, בהתוועדות המשתתפים שכל רצון ויהי .
הידוע ובלשון להטפיח", מנת על "טופח בבחינת מהם ואחד אחד כל יהיה - זה לאחרי הדברים את שישמעו
במעשה ההחלטות בקיום חיה" "דוגמא שמראה זה ידי על כולה, הסביבה בכל להאיר", "נר הידועה: ותורה

יעשו. וכן יראו וממנו העיקר"), הוא ("המעשה בפועל
אינן עצמו על מקבל שיהודי שההחלטות בפשטות וכמובן משובח, זה הרי המרבה כל - אלו ענינים ובכל
עליו" תוסף "לא נאמר שעליהם הענינים בסוג נכלל זה [ואין בזה להוסיף שלא וחלילה חס אותו מגבילות
צריך התורה דלימוד הענין כללות כי משובח, זה הרי המרבה כל אדרבה: אלא ממנו")], תגרע ש"לא (כשם

מצוה". גוררת ד"מצוה באופן הוא המצוות דקיום הענין וכללות לה", ד"לאפשא באופן להיות

(כנ"לוהמע ישראל אהבת הכלליים: מהענינים החל ומצוותיה, התורה עניני בכל להוסיף - העיקר הוא שה
יבנה - ספרים מלא בית צדקה, מזוזה, תפילין, תורה, הזולת, חינוך והן עצמו חינוך הן - חינוך בארוכה),
שכל – גרמא שהזמן הענין וכן המשפחה. וטהרת ושתיה, האכילה כשרות טוב, ויום קודש שבת נרות וחכמיה,

הכלליים. התורה מספרי באחד אות ירכוש ישראל מבני ואחד אחד

וכשנים עולם כימי וירושלים יהודה מנחת לה' "וערבה היעוד לקיום זוכים ועבודתינו מעשינו כללות ידי ועל
ואחד אחד כל את גואל שהוא צדקנו, משיח ביאת - הענין מפשטות החל שבזה, הפירושים ככל קדמוניות",
בשלימות ומצוותיה התורה קיום עם ביחד העם, שלימות ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו ישראל, מבני
אחרית ועד השנה מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ הקדושה, לארצנו באים כזה ובאופן ובהידור,

גבולך". את אלקיך ה' ירחיב "כי היעוד לקיום ועד לגבולותיה, ישראל ארץ שלימות שנה",

ממש. ובפשטות טפחים, מעשרה ולמטה חדא, וברגעא חדא בשעתא - אלו ענינים וכל
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דאתמול בהתוועדות שנתבאר ענין על ששאלו למה בקשר - מסויים ענין ולבאר להשלים המקום כאן .
בראשית). (בשבת

שיעיינו בזה הכוונה הרי ההתוועדות, בעת מסויים ענין מזכירים שכאשר פעמים כמה המדובר - ובהקדים
זה על שיתעכבו רצוני אזי - מובן שאינו מסויים פרט ישנו וכאשר זה, ענין מבואר שבהם מקומות באותם
לישון), ללכת כבר יכולים (ואז "קושיא" שמוצאים בזה להסתפק לא - ובהוספה וכו'. הביאור מהו וישאלו
מוקשה, הדבר נראה ראשון ובמבט ראשונה שבהשקפה פי על אף כי וכו', נוספת פעם בדבר לעיין צריכים אלא

לאשורו. מובן הענין ואדרבה: כך, כל גדולה אינה שהקושיא יווכחו בדבר יעיינו שכאשר להניח יש הרי

ומצאו הענין, מבואר שבהם במקומות לעיין הראשונה, המחצית את אמנם קיימו - דלקמן לענין ובנוגע
- מעיקרו מובן הדבר אולי בענין, שוב לעיין - הדבר להמשך בנוגע אבל בהתוועדות. המדובר על קושיא

אחר! למישהו זאת השאירו

ב"ספרים) שמבארים הביאור הוזכר מ) סעיף בראשית פרשת שבת (שיחת בראשית דשבת בהתוועדות .
כל על שמברכים (כמו הצדקה מצות על מברכים אין מדוע - הצחות דרך על – כיהקטנים") - המצוות) שאר

כמימרא, ברגע להאמר יכולה עצמה שהברכה פי על אף הנה צדקה, מצות קיום לפני לברך חיוב יהיה באם
- כן ולפני "גארטל", הוא לובש - ומלכות) בשם (ובפרט ברכה לומר עצמו את להכין צריך יהודי כאשר הרי
פי על המקוה כוונת את ללמוד יתיישב כאשר (ובפרט זמן משך הדורש ענין זה הרי וכו', במקוה לטבול הולך
(תענית הידוע הסיפור דרך (ועל צדקה לקבל הממתין העני עם יקרה מה יודע מי - ובינתיים החסידות), ביאורי

זו")! גם איש "נחום אודות א) כא,
גרמא, שהזמן ענין לכל בנוגע זה דרך ועל ממש, בפועל הצדקה מצות את לקיים צריכים לראש לכל ולכן,
שמקיים לאחרי בזה לעסוק יוכל אזי - ברכה עליו ותבוא - כו' המקוה כוונת בלימוד לעסוק שירצה מי וכל

ממש. בפועל המצוה את

אצבעות את לנגב הזהירות אודות גם הוזכר - כו' במקוה לטבילה הדרוש הזמן אריכות אודות דובר כאשר
את לנגב כדי יותר רב זמן דרוש (ולכן כו' לבריאות להזיק שיכול דבר שזהו מכיון הטבילה), (אחרי הרגלים

פולין. לחסידות השייכים הספרים באחד הובאה זו שזהירות נאמר הנ"ל ובהתוועדות הרגלים). אצבעות

ארבונא יהיב מילי תלת הני יוסף רב "אמר - ב) (קיא, פסחים בגמרא מפורש זה ענין הרי זה: על ושאלו
הרחיצה" ממי לחים שרגליו "בעוד כרעא", אדמייתניה מנעליו) (נועל מסני דסיים ומן . . לנהורא (עיורון)

פולין?! חסידות מספרי מאחד זה ענין הובא מדוע כן, ואם שם), ורשב"ם רש"י (פירוש

ונפש גוף שמירת בהלכות בפועל: להלכה בנוגע הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן מובא זה ענין מזו: ויתירה
לחות שרגליו בעוד מנעלים הנועל "וכן ט): (הלכה שם וכותב זהירות, עניני וכמה כמה הזקן אדמו"ר מביא

עיניו"). לאור "עורון לגרום שיכול ענין (שזהו הרחיצה" ממי

שנשתנו שמכיון וכו') במהרי"ל (והובא בראשונים איתא - שבש"ס ורפואות סגולות לעניני בנוגע [דהנה,
שייכים בש"ס שנזכרו והרפואות שהסגולות הכרח כל אין ולכן, כו', והרפואות הסגולות גם נשתנו הטבעיים

אלו. לימינו הם

באמיתתה וחלילה חס ספק להטיל יבוא לא אחד שאף כדי זה הרי - יתירה בהדגשה זה ענין שמדגישים ומה
שהסגולה בראותו ורפואות), סגולות עניני אודות מדובר שבו לחלק בנוגע פנים כל (על פה שבעל תורה של

כו'. הטבעיים שנשתנו להדגיש צורך יש ולכן, כו', מועילה אינה בש"ס שהובאה

רגליו כאשר מנעלים ללבוש שלא (הזהירות זה שענין לומר מקום היה בפסחים לסוגיא בנוגע - זה פי ועל
- אבל הנ"ל). שבסוגיא ורפואות סגולות עניני שאר זה דרך (ועל אלו בימינו שייך לא הרחיצה) ממי לחות

אלו]. לימינו גם השייך ענין שזהו מובן, לפועל, להלכה בנוגע ערוך בשולחן הובא זה שענין מכיון

:ובהקדים - בזה והביאור .
אורח ערוך (שולחן שבת בהלכות לדינא הובא - מצוה של בגדר - הגוף) (וכל הרגלים דרחיצת הענין כללות
בנוגע היא לכתחילה הרחיצה מצות שבת". בערב בחמין ורגליו ידיו פניו לרחוץ "מצוה ר"ס): סימן ריש חיים
שם). הזקן אדמו"ר ערוך ושולחן (רמ"א ורגליו ידיו פניו עלֿכלֿפנים, ירחץ לו, אפשר אי אם אבל הגוף, לכל
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כי          

דאתמול בהתוועדות שנתבאר ענין על ששאלו למה בקשר - מסויים ענין ולבאר להשלים המקום כאן .
בראשית). (בשבת

שיעיינו בזה הכוונה הרי ההתוועדות, בעת מסויים ענין מזכירים שכאשר פעמים כמה המדובר - ובהקדים
זה על שיתעכבו רצוני אזי - מובן שאינו מסויים פרט ישנו וכאשר זה, ענין מבואר שבהם מקומות באותם
לישון), ללכת כבר יכולים (ואז "קושיא" שמוצאים בזה להסתפק לא - ובהוספה וכו'. הביאור מהו וישאלו
מוקשה, הדבר נראה ראשון ובמבט ראשונה שבהשקפה פי על אף כי וכו', נוספת פעם בדבר לעיין צריכים אלא

לאשורו. מובן הענין ואדרבה: כך, כל גדולה אינה שהקושיא יווכחו בדבר יעיינו שכאשר להניח יש הרי

ומצאו הענין, מבואר שבהם במקומות לעיין הראשונה, המחצית את אמנם קיימו - דלקמן לענין ובנוגע
- מעיקרו מובן הדבר אולי בענין, שוב לעיין - הדבר להמשך בנוגע אבל בהתוועדות. המדובר על קושיא

אחר! למישהו זאת השאירו

ב"ספרים) שמבארים הביאור הוזכר מ) סעיף בראשית פרשת שבת (שיחת בראשית דשבת בהתוועדות .
כל על שמברכים (כמו הצדקה מצות על מברכים אין מדוע - הצחות דרך על – כיהקטנים") - המצוות) שאר

כמימרא, ברגע להאמר יכולה עצמה שהברכה פי על אף הנה צדקה, מצות קיום לפני לברך חיוב יהיה באם
- כן ולפני "גארטל", הוא לובש - ומלכות) בשם (ובפרט ברכה לומר עצמו את להכין צריך יהודי כאשר הרי
פי על המקוה כוונת את ללמוד יתיישב כאשר (ובפרט זמן משך הדורש ענין זה הרי וכו', במקוה לטבול הולך
(תענית הידוע הסיפור דרך (ועל צדקה לקבל הממתין העני עם יקרה מה יודע מי - ובינתיים החסידות), ביאורי

זו")! גם איש "נחום אודות א) כא,
גרמא, שהזמן ענין לכל בנוגע זה דרך ועל ממש, בפועל הצדקה מצות את לקיים צריכים לראש לכל ולכן,
שמקיים לאחרי בזה לעסוק יוכל אזי - ברכה עליו ותבוא - כו' המקוה כוונת בלימוד לעסוק שירצה מי וכל

ממש. בפועל המצוה את

אצבעות את לנגב הזהירות אודות גם הוזכר - כו' במקוה לטבילה הדרוש הזמן אריכות אודות דובר כאשר
את לנגב כדי יותר רב זמן דרוש (ולכן כו' לבריאות להזיק שיכול דבר שזהו מכיון הטבילה), (אחרי הרגלים

פולין. לחסידות השייכים הספרים באחד הובאה זו שזהירות נאמר הנ"ל ובהתוועדות הרגלים). אצבעות

ארבונא יהיב מילי תלת הני יוסף רב "אמר - ב) (קיא, פסחים בגמרא מפורש זה ענין הרי זה: על ושאלו
הרחיצה" ממי לחים שרגליו "בעוד כרעא", אדמייתניה מנעליו) (נועל מסני דסיים ומן . . לנהורא (עיורון)

פולין?! חסידות מספרי מאחד זה ענין הובא מדוע כן, ואם שם), ורשב"ם רש"י (פירוש

ונפש גוף שמירת בהלכות בפועל: להלכה בנוגע הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן מובא זה ענין מזו: ויתירה
לחות שרגליו בעוד מנעלים הנועל "וכן ט): (הלכה שם וכותב זהירות, עניני וכמה כמה הזקן אדמו"ר מביא

עיניו"). לאור "עורון לגרום שיכול ענין (שזהו הרחיצה" ממי

שנשתנו שמכיון וכו') במהרי"ל (והובא בראשונים איתא - שבש"ס ורפואות סגולות לעניני בנוגע [דהנה,
שייכים בש"ס שנזכרו והרפואות שהסגולות הכרח כל אין ולכן, כו', והרפואות הסגולות גם נשתנו הטבעיים

אלו. לימינו הם

באמיתתה וחלילה חס ספק להטיל יבוא לא אחד שאף כדי זה הרי - יתירה בהדגשה זה ענין שמדגישים ומה
שהסגולה בראותו ורפואות), סגולות עניני אודות מדובר שבו לחלק בנוגע פנים כל (על פה שבעל תורה של

כו'. הטבעיים שנשתנו להדגיש צורך יש ולכן, כו', מועילה אינה בש"ס שהובאה

רגליו כאשר מנעלים ללבוש שלא (הזהירות זה שענין לומר מקום היה בפסחים לסוגיא בנוגע - זה פי ועל
- אבל הנ"ל). שבסוגיא ורפואות סגולות עניני שאר זה דרך (ועל אלו בימינו שייך לא הרחיצה) ממי לחות

אלו]. לימינו גם השייך ענין שזהו מובן, לפועל, להלכה בנוגע ערוך בשולחן הובא זה שענין מכיון

:ובהקדים - בזה והביאור .
אורח ערוך (שולחן שבת בהלכות לדינא הובא - מצוה של בגדר - הגוף) (וכל הרגלים דרחיצת הענין כללות
בנוגע היא לכתחילה הרחיצה מצות שבת". בערב בחמין ורגליו ידיו פניו לרחוץ "מצוה ר"ס): סימן ריש חיים
שם). הזקן אדמו"ר ערוך ושולחן (רמ"א ורגליו ידיו פניו עלֿכלֿפנים, ירחץ לו, אפשר אי אם אבל הגוף, לכל
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כי         

"המקיימה הרי - עליה" נענש אינו מקיימה "שאינו מי ולכן גמורה", חובה זו רחיצה ש"אין פי על [ואף
שם)]. הזקן אדמו"ר ערוך (שולחן שכר" עליה מקבל

ב עמוד קי"א דף פסחים בערבי איתא לשונו: וזה ת"ש בספר כתב הרחיצה "ובענין השקל: במחצית וכתב
בכך, מקפידים אין והעולם דעינא. לעורת סכנה שהיא הרחיצה, ממי לחות שרגליו בעוד מנעליו ינעול שלא

לשונו". כאן עד ה', פתאים ושומר

משום "ואפשר ע"ש): התנהגות סדר מהרי"ח (לקוטי שכתב מי יש השקל מחצית של לדבריו בנוגע והנה,
בה". לן לית הרגל, סביב הכרוך בגד בחתיכות או שוקיים בתי בלא המנעלים נועלין אין דהאידנא

דנעילת הזהירות אודות כותב הזקן אדמו"ר כאשר כי: כן, לומר אפשר אי הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן – אבל
בהחלט אינו זה שענין המורה עיגול, [בחצאי ומדגיש מוסיף הרי הרחיצה", ממי לחות שרגליו "בעוד מנעלים
שלנו". באנפלאות וכן יחפים, רגלים על נועלים שהיו "בימיהם, הזקן]: אדמו"ר של אחיו שכותב כפי כו', גמור

הרי - שלנו" "באנפלאות גם שייכת זו שזהירות מפורש הזקן אדמו"ר ערוך שבשולחן פי על אף אמנם .
הת"ש). בשם מחה"ש מדברי (כנ"ל בכך" מקפידים אין ש"העולם במוחש רואים

שטח את רק [לא הרגלים את היטב לנגב מקפידים אם ולראות להתבונן יוכל - בבוקר מחר למקוה שילך מי כל
אצבעות את גם אלא בנקל, לנגבו שאפשר הרגל אוכף יתירה], טירחא דורש זה שכל כו', האצבעות ובין הרגלים,

שמשתדלים יהודים כלומר, יום, בכל או שבת, בכל במקוה שטובלים יהודים אודות - והמדובר בכך. מקפידים שלא
ועד"! סלה נצח באורחותיו "ונלכה הזקן, אדמו"ר של בדרכיו הליכה - כולל ומצוותיה, התורה עניני כל על להקפיד

בזה! שיזהרו ראיתי ולא בזה, וכיוצא רבנים עם ביחד במקוה פעם הייתי עובדא: הוה ובדידי

לא - הרגיל ובדבר הרגיל, דבר אודות כאן שמדובר מכיון - ראיה" אינה ראינו "לא לומר שייך לא [ובזה
והוכחה]. ראיה היא ראינו

זה! בענין נזהר איני בעצמי אני שגם לרמז בזה וכוונתי זה. בענין מתנהג הוא כיצד יודע אחד כל - וכאמור

זוכר אינו מהם אחד שאף יתכן לא הרי - בזה וכיוצא ורבנים משפיעים "תמימים", אודות שמדובר ומכיון
ממש בפועל כן, פי על ואף הזקן! אדמו"ר של ערוך בשולחן מפורש דין ופסק פסחים, במסכת מפורשת גמרא

בזה! מקפידים אין

מקפידים אין ש"העולם בפסחים הגמרא לסוגיית בנוגע הת"ש בשם במחצה"ש שמביא כשם - זה פי ועל
שחסידים במוחש שרואים ערוך, בשולחן הזקן אדמו"ר דין לפסק בנוגע גם הוא כן ה'", פתאים ושומר בכך,

ה'. פתאים ושומר בכך, מקפידים אין חב"ד חסידי וגדולי מעשה ואנשי

בלבד, בגמרא המובא ענין רק (ולא הזקן אדמו"ר ערוך בשולחן דין פסק אודות הוא שהמדובר פי על ואף
בגמרא ענינים כמה מצינו הרי - אלו לימינו בנוגע דין פסק שזהו כלומר, ערוך), בשולחן כך אחר הובא שלא
כן, פי על ואף ערוך), והשולחן הרמב"ם בזמן גם שייך היה שהדבר (מכיון ערוך ובשולחן ברמב"ם שהובאו

אחר. באופן הוא עתה הפסקֿדין אזי כך, אחר שנתחדשו ענינים כמה שמצד במפרשים איתא

אחר באופן בעצמו הזקן אדמו"ר כתב שבסידורו הזקן אדמו"ר בשו"ת דינים פסקי כמה שמצינו דרך [ועל
(פסקי אחד בספר ונדפסו כו' ההשלמות עם אלו ענינים כל נלקטו שכבר (כפי ערוך בשולחן שכתוב ממה
נשיאינו שרבותינו הזקן אדמו"ר ובסידור ערוך בשולחן דינים פסקי ישנם מזו: ויתירה נאה)). להרא"ח הסידור
טעמים לקוטי עם פסח של הגדה (ראה ב"הגדה" ולדוגמא: בפועל, בזה ושינו בזה, לשנות הורו שלאחריו

הפת)]. את יכסה ד"ה ומנהגים

דרך חסידיועל גדולי מעשה, ואנשי שחסידים רב" "מעשה ובמוחש בפועל שרואים - לעניננו בנוגע זה
כמבואר - מלכתחילה גם כן להתנהג יכולים הרי - שכן ומכיון ה'. פתאים ושומר בזה, מקפידים אינם חב"ד,
כן להתנהג שיכולים ה'", פתאים "שומר הגמרא אומרת שעליהם סכנה של לענינים בנוגע צדק הצמח בשו"ת

ה'"). פתאים "שומר אזי (בדיעבד) כ"פתי" מתנהג הוא שכאשר רק (ולא לכתחילה

:ענין עוד בזה להוסיף ויש .
במטפחת, עצמו מנגב היה לא שבת בערב הטבילה מן עולה שכשהיה האריז"ל בשם חיים עץ בפרי איתא

הגוף. אותם שישאוב ראוי שבת מימי כי ואמר
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מי את ישאב (שהגוף זה שענין (לכאורה) משמע הגוף, לשאר הרגלים בין שם מחלק שאינו מכיון והנה,
הזהירות אודות בגמרא המבואר עם הדבר יתאים כיצד כן, ואם לרגלים. ביחס גם אמור שבת) דערב הטבילה

לחות? רגלים גבי על מנעלים ללבוש שלא

גובר שבת) (קדושת שבת מי דשאיבת העילוי (א) אופנים: בב' פנים) כל על (בדוחק זאת לבאר ואפשר
"שומר (ב) זה, עילוי בשביל להסתכן כדאי (א) אופנים: בב' לומר יש – גופא [ובזה הנ"ל הזהירות את ומכריע
שענין מכיון הרגלים, בניגוב להזהר שצריכים להבהיר צורך אין חיים עץ בפרי (ב) רע"], דבר ידע לא מצוה
על קאי - במטפחת עצמו מנגב היה לא שהאריז"ל שכתוב מה ולכן, הגמרא), סוגיית פי (על מובן מעצמו זה

הרגלים. מלבד הגוף, כל

ולכן ה', פתאים ושומר בכך מקפידים העולם שאין לעיל האמור על נוסף לעניננו: בנוגע - פנים כל ועל
שבת! מי דשאיבת העילוי בזה ישנו - מלכתחילה כן להתנהג ויכולים בדבר חשש כל אין

דשאיבת העילוי בזה שישנו - שבת) בערב רק (לא החול ימי בשאר במקוה לטבילה בנוגע גם מובן ומזה
שבת. מי שאינם אף (סתם), מקוה מי

לנגב הזהירות אודות הצחות) דרך (על הקודמת בהתוועדות שנזכר מה מובן לעיל האמור כל פי על .
ערוך ובשולחן בגמרא שכתוב ממה זה ענין הובא ולא פולין, מספרי באחד שכתוב למה בהתאם הרגלים, את

הזקן: אדמו"ר
הרגלים בניגוב הזהירות אודות הזקן אדמו"ר ערוך ובשולחן בגמרא שכתוב מה בהתוועדות נזכר היה אם
ומשכילים, עובדים תמימים, כן, מתנהג אינו פלוני בן שפלוני היתכן השאלה: ומיד תיכף מתעוררת היתה -

ומשפיעים ישיבות לעילראשי האמור - מלבד תשובה, אין זו קושיא ועל - כן?! מתנהגים אינם - ורבנים
ה'. פתאים ושומר בכך מקפידים העולם שאין מחצה"ש) (מדברי

פי על בפועל נוהגים לא מדוע לתרץ מחוייב שאינני מכיון - פולין מספרי אחד בשם זה ענין הובא ולכן
הנ"ל! בספר שכתוב מה

כאשר זה ענין הובא לכן - הנ"ל בספרים שכתוב מה פי על שמתנהגים כאלו שישנם מכיון כן, פי על ואף
במקוה. טבילה עם הקשורה הזמן אריכות אודות הצחות) דרך (על דובר

עצמו את מנגב היה לא שהאריז"ל חיים עץ בפרי שכתוב מה לעיל להמוזכר בנוגע - לענין מענין .
הולכים כאשר בזה נזהרים ראיתי לא - שבת) ממי ישאב שהגוף (כדי שבת בערב הטבילה לאחרי במטפחת

הכיפורים. יום ובערב השנה ראש בערב וכן שבת, בערב לטבול
ונסתפג" עלה טבל "ירד הכיפורים: יום בעבודת הכהןֿגדול מהנהגת - זה ענין על זכות לימוד ישנו לכאורה,
לומר אפשר אי באמת אבל הכיפורים. יום דתפלת עבודה" ב"סדר אחד כל שאומר כפי - ו) משנה ג פרק (יומא
המקדש כלי הלכות (רמב"ם לבגדיו בשרו בין חוצץ דבר שום יהיה שלא מיוחד דין ישנו הכהןֿגדול אצל כי: כן,
לבגדיו בשרו בין חוצצין יהיו לא שהמים כדי הטבילה, לאחרי גופו את לנגב צריך היה ולכן ו), הלכה י פרק
ואחד אחד כל טבילת אודות מדובר כאשר כן שאין מה ב), הלכה ב פרק הכיפורים יום עבודת הלכות (מל"מ

שם). מהרי"ח (לקוטי באחרונים זה על עמדו שכבר וכפי הנ"ל. טעם בזה שייך שלא שבת, בערב מישראל

לאחרי הגוף את לנגב מדייקים טעמים וכמה מכמה ואדרבה: בזה. נזהרים ראיתי לא כן, פי על אף אבל
היפה" ב"נפש פוגעת לח גוף גבי על הבגדים שלבישת מכיון ארץ", "דרך של ענין מצד - לראש ולכל הטבילה,

כו'. שבסביבתו

בשום מצינו ולא הזיעה, את קולט לגופו) הסמוך (בגד ש"חלוק" מקומות בכמה שמצינו ממה גם וכדמוכח
החלוק שלבישת מכיון בפשטות: - הדבר וטעם הטבילה)! מן יוצא (כאשר המים את קולט ש"חלוק" מקום

הטבילה. לאחרי הגוף את שמנגבים רב" "מעשה - והעיקר הטבילה. ממי גופו את שמנגב לאחרי היא

שאי בגוף מסויים חלק משאירים - האריז"ל בכתבי שכתוב מה פי על ולהתנהג לדייק שרוצים מנגביםואלו ן
הגוף. בכל שבת מי קדושת מתפשטת זה חלק ידי ועל שבת, מי שישאב כדי אותו

הטובות בהחלטות חיזוק להוסיף כדי "כנסים" עריכת אודות ט"ז) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך .
נשים עבור גם מיוחדים "כנסים" עריכת אודות הפעם עוד לעורר המקום כאן הרי - תשרי בחודש שנתקבלו
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כי          

מי את ישאב (שהגוף זה שענין (לכאורה) משמע הגוף, לשאר הרגלים בין שם מחלק שאינו מכיון והנה,
הזהירות אודות בגמרא המבואר עם הדבר יתאים כיצד כן, ואם לרגלים. ביחס גם אמור שבת) דערב הטבילה

לחות? רגלים גבי על מנעלים ללבוש שלא

גובר שבת) (קדושת שבת מי דשאיבת העילוי (א) אופנים: בב' פנים) כל על (בדוחק זאת לבאר ואפשר
"שומר (ב) זה, עילוי בשביל להסתכן כדאי (א) אופנים: בב' לומר יש – גופא [ובזה הנ"ל הזהירות את ומכריע
שענין מכיון הרגלים, בניגוב להזהר שצריכים להבהיר צורך אין חיים עץ בפרי (ב) רע"], דבר ידע לא מצוה
על קאי - במטפחת עצמו מנגב היה לא שהאריז"ל שכתוב מה ולכן, הגמרא), סוגיית פי (על מובן מעצמו זה

הרגלים. מלבד הגוף, כל

ולכן ה', פתאים ושומר בכך מקפידים העולם שאין לעיל האמור על נוסף לעניננו: בנוגע - פנים כל ועל
שבת! מי דשאיבת העילוי בזה ישנו - מלכתחילה כן להתנהג ויכולים בדבר חשש כל אין

דשאיבת העילוי בזה שישנו - שבת) בערב רק (לא החול ימי בשאר במקוה לטבילה בנוגע גם מובן ומזה
שבת. מי שאינם אף (סתם), מקוה מי

לנגב הזהירות אודות הצחות) דרך (על הקודמת בהתוועדות שנזכר מה מובן לעיל האמור כל פי על .
ערוך ובשולחן בגמרא שכתוב ממה זה ענין הובא ולא פולין, מספרי באחד שכתוב למה בהתאם הרגלים, את

הזקן: אדמו"ר
הרגלים בניגוב הזהירות אודות הזקן אדמו"ר ערוך ובשולחן בגמרא שכתוב מה בהתוועדות נזכר היה אם
ומשכילים, עובדים תמימים, כן, מתנהג אינו פלוני בן שפלוני היתכן השאלה: ומיד תיכף מתעוררת היתה -

ומשפיעים ישיבות לעילראשי האמור - מלבד תשובה, אין זו קושיא ועל - כן?! מתנהגים אינם - ורבנים
ה'. פתאים ושומר בכך מקפידים העולם שאין מחצה"ש) (מדברי

פי על בפועל נוהגים לא מדוע לתרץ מחוייב שאינני מכיון - פולין מספרי אחד בשם זה ענין הובא ולכן
הנ"ל! בספר שכתוב מה

כאשר זה ענין הובא לכן - הנ"ל בספרים שכתוב מה פי על שמתנהגים כאלו שישנם מכיון כן, פי על ואף
במקוה. טבילה עם הקשורה הזמן אריכות אודות הצחות) דרך (על דובר

עצמו את מנגב היה לא שהאריז"ל חיים עץ בפרי שכתוב מה לעיל להמוזכר בנוגע - לענין מענין .
הולכים כאשר בזה נזהרים ראיתי לא - שבת) ממי ישאב שהגוף (כדי שבת בערב הטבילה לאחרי במטפחת

הכיפורים. יום ובערב השנה ראש בערב וכן שבת, בערב לטבול
ונסתפג" עלה טבל "ירד הכיפורים: יום בעבודת הכהןֿגדול מהנהגת - זה ענין על זכות לימוד ישנו לכאורה,
לומר אפשר אי באמת אבל הכיפורים. יום דתפלת עבודה" ב"סדר אחד כל שאומר כפי - ו) משנה ג פרק (יומא
המקדש כלי הלכות (רמב"ם לבגדיו בשרו בין חוצץ דבר שום יהיה שלא מיוחד דין ישנו הכהןֿגדול אצל כי: כן,
לבגדיו בשרו בין חוצצין יהיו לא שהמים כדי הטבילה, לאחרי גופו את לנגב צריך היה ולכן ו), הלכה י פרק
ואחד אחד כל טבילת אודות מדובר כאשר כן שאין מה ב), הלכה ב פרק הכיפורים יום עבודת הלכות (מל"מ

שם). מהרי"ח (לקוטי באחרונים זה על עמדו שכבר וכפי הנ"ל. טעם בזה שייך שלא שבת, בערב מישראל

לאחרי הגוף את לנגב מדייקים טעמים וכמה מכמה ואדרבה: בזה. נזהרים ראיתי לא כן, פי על אף אבל
היפה" ב"נפש פוגעת לח גוף גבי על הבגדים שלבישת מכיון ארץ", "דרך של ענין מצד - לראש ולכל הטבילה,

כו'. שבסביבתו

בשום מצינו ולא הזיעה, את קולט לגופו) הסמוך (בגד ש"חלוק" מקומות בכמה שמצינו ממה גם וכדמוכח
החלוק שלבישת מכיון בפשטות: - הדבר וטעם הטבילה)! מן יוצא (כאשר המים את קולט ש"חלוק" מקום

הטבילה. לאחרי הגוף את שמנגבים רב" "מעשה - והעיקר הטבילה. ממי גופו את שמנגב לאחרי היא

שאי בגוף מסויים חלק משאירים - האריז"ל בכתבי שכתוב מה פי על ולהתנהג לדייק שרוצים מנגביםואלו ן
הגוף. בכל שבת מי קדושת מתפשטת זה חלק ידי ועל שבת, מי שישאב כדי אותו

הטובות בהחלטות חיזוק להוסיף כדי "כנסים" עריכת אודות ט"ז) (סעיף לעיל להמדובר בהמשך .
נשים עבור גם מיוחדים "כנסים" עריכת אודות הפעם עוד לעורר המקום כאן הרי - תשרי בחודש שנתקבלו
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כי         

"האנשים ל"הקהל": בנוגע ההדגשה אודות פעמים כמה כמדובר השבת), דיום בהתוועדות שדובר (כפי וטף
הדיבור לאופן - ישראל" לבני "ותגיד - לאנשים והזירוז הדיבור אופן דומה שאינו וכמובן והטף", והנשים
ברֿמצוה שלפני ישראל (ילדי לטף בנוגע זה דרך ועל רכה, בלשון יעקב", לבית תאמר "כה - לנשים והזירוז

אליהם. המתאים באופן - ובתֿמצוה)
בשעה ב') (ביום מחר - לנשים הכנס וטף: נשים עבור מיוחדים "כנסים" כאן גם יתקיימו - לכך ובהתאם

טוב. כי בו שהוכפל השלישי ביום - השם" "צבאות ישראל, ילדי ל"טף", והכנס (לערך), חמש

כאשר ובפרט לעולם", והנאה להם הנאה צדיקים") כולם ("עמך צדיקים של "כינוסן - אלו ש"כנסים" רצון ויהי
וצדקה תפלה תורה עם ה"כנסים" את ומקשרים תורה, בו ומגדלין תפלה בו שמגדלין במקום ה"כנסים" את עורכים

שמשערים. ממה יותר נעלה באופן הטובות ההחלטות כל בקיום והצלחתו ה' בברכת והוספה חיזוק יפעלו -

"ואתם הקב"ה: ידי על שייעשה והפנימי העיקרי ל"מבצע" - לבב וטוב שמחה מתוך - נזכה ממש ובקרוב
לארצנו ומביאו ממקומו", איש איש ממש בידיו "אוחז שהקב"ה כלומר, ישראל", בני אחד לאחד תלוקטו

ממש. בימינו במהרה - הקדושה

בימינו". במהרה המקדש בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן טלישווסקי שי' משה ר' לחזן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק

אריבער". "לכתחילה לנגן צוה כך אחר

***

לזמן מתקרבים ישראל ובארץ הגשם", ומוריד הרוח "משיב מזכירים שבו בזמן כבר אנו שנמצאים היות .
המתאים הזמן זה הרי לארץ, בחוץ גם - זמן משך ולאחרי ומטר"), טל ("ותן גשמים לשאול מתחילים שבו

לכך: בקשר מסויים ענין להבהיר
אודות ואילך) כ"ה סעיף תשמ"ב אלול דר"ח א' י"ג. סעיף תשמ"ב באב ט"ו (בשיחות: לאחרונה דובר
כאשר החורף תקופת תהיה ששם לדרום, מצפון - התחתון כדור בחצי גשמים לשאילת בקשר וטריא השקלא
זקוקים הם (כאשר שלהם החורף בתקופת גשמים שואלים הם האם - הקיץ תקופת תהיה העליון כדור בחצי

הקיץ). תקופת זה הרי שאצלם (אף העליון כדור בחצי שואלים שבו זמן באותו או לגשמים),

לאחרונים עד וכו', י) סעיף ד' כלל הרא"ש (שו"ת הרא"ש מדברי החל בראשונים, בזה וטריא השקלא וכידוע
האחרונים. ואחרוני

נוספת, פעם ולהדגיש לחזור הצורך מן - זה בענין ההנהגה אופן אודות בשמי שמועות שנתפרסמו ומכיון
היה המקום] לצרכי בהתאם גשמים לשאול צריכים מקום שבכל הסברא - [ובכללות זה בענין שדובר מה שכל
לנהוג יש - בפועל להלכה בנוגע אבל דאורייתא", "פטטיא הירושלמי: ובלשון דאורייתא, פלפולא לשם רק
עד לדור, מדור המקום מנהג נמשך וכך דורות, וכמה כמה לפני ישראל גדולי ידי על המקום מנהג שנקבע כפי

העליון. כדור בחצי ששואלים זמן באותו גשמים לשאול - זה לדורנו

כך באופן דין פסק לומר מקום היה ישראל, גדולי ידי על זה בענין וטריא שקלא התנהלה שעדיין זמן [כל
המקום]. ממנהג לשנות אין - ישראל גדולי של דין פסק ידי על המנהג נקבע שכבר לאחרי אבל כך; באופן או

כדור בחצי שואלים שבו זמן באותו גשמים (לשאול הנ"ל דמנהג והטעם הסברא אודות לעיל וכמדובר
זו בתקופה גשמים צריכים לא זה שבמקום פי על אף כלומר: העולם. רוב לצרכי שמתפללים מכיון - העליון)
ומבקשים שואלים אזי החורף, תקופת זו הרי העולם שברוב מכיון כן, פי על אף הקיץ), תקופת שזוהי (מכיון

העולם. רוב לצרכי בהתאם גשמים

דין פסק הנה - דוקא זה מקום לצרכי בהתאם גשמים לשאול שיש שפוסקים אחרונים כמה שישנם ואף .
הביאו שלא - לדבר וראיה אחר, באופן הפוסקים ישראל גדולי של ספריהם את ראו שלא מכיון הוא האמור

דבריהם. את
גדולי של דבריהם את מביא אינו כן פי על ואף זה, בענין וטריא שקלא מסויים בספר רואים כאשר כלומר:
הגיעו שלא לודאי) (קרוב הוכחה זו הרי - העולם רוב לצרכי בהתאם לשאול שיש שפסקו (בריֿסמכא) ישראל
בספרו מביאם שהיה בודאי הרי דבריהם, את רואה היה אם כי כמותם, שלא פסק ולכן הנ"ל, הספרים לידו

לפסו נוטה דעתו זאת בכל מדוע מבאר והיה בריֿסמכא), ישראל גדולי אודות שמדובר אחר.(מכיון באופן ק
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מכיון שלו, דין פסק על לסמוך אין כן, ואם לידו, הגיעו לא אלו שספרים מוכח, דבריהם, את הביא שלא ומזה
כמותם. פוסק היה הנ"ל, של דבריהם את רואה היה שאם

בזה וכיוצא ארםֿצובה ירדן, בסוריא, שהיו הספרדים שחכמי - וספרדים אשכנזים של בשו"ת שרואים [וכפי
זה דרך ועל אשכנז, חכמי של סברותיהם את הביאו לא מדריד), היא שלה הבירה שעיר היום, של ספרד (לא

אליהם]. הגיעו לא אלו שספרים מכיון ספרד, חכמי של דבריהם את הביאו לא האשכנזים חכמי (רוב)

בדורות היו שלא הראשונים של ספריהם שנתגלו שלאחרי - ערוך בשולחן הזקן אדמו"ר דין פסק וכידוע
ספרי את ראו שלא מפני זה הרי אחר, באופן פסקו שלפנינו שבדורות מה כי כמותם, לפסוק יש שלפנינו,
סימן חיים אורח הזקן אדמו"ר ערוך שולחן (ראה לחומרא והן לקולא הן - אמור זה וענין זה. בענין הראשונים

קמ"ג). סעיף קפ"ט סימן דיעה יורה יב. סעיף סוף תמ"ח

.המקום ממנהג לשנות אין ישראל, גדולי ידי על בזה המנהג נקבע שכבר מכיון - לעיל וכאמור .
הרא"ש שדעת פי על אף זה: בענין עצמו הרא"ש בדברי מצינו - המקום) ממנהג לשנות (שאין לזה והמקור
בעצמו הוא הרי - לדבריו והוכחות ראיות וכמה כמה שמביא וכפי המקום, לצרכי בהתאם גשמים לשאול שיש

אגודות. אגודות לעשות שלא כדי בו, חוזר הוא גם לכן לדעתו, הסכימו לא החכמים ששאר שמכיון מסיים

כו'. מחלוקת של לענין לגרום עלול שהדבר מכיון המקום, ממנהג לשנות שאין בודאי - ולכן

כאשר העמוד לפני להתפלל נוסח באיזה אותו ששאלו מה על שהשיב האחרונים אחד של תשובה ראיתי
אבל חסיד, היה לא אמנם הנ"ל - בו. להתפלל שרגיל מהנוסח אחר בנוסח שמתפללים הכנסת בבית מתפלל
ולאחרי - תורה. של לאמיתתה לכוין וזכה וחלק", "חד אופן", גלאטן א "אויף תורה שלמד יהודי היה הוא
- אבותיהם" "מנהג פי על ההנהגה עם הקשורה וטריא השקלא בפשטות: הוא כותב וטריא, השקלא אריכות

התורה! מן ענין זה הרי בישראל, המחלוקת ענין שלילת ואילו בלבד; מנהג של בענין היא

המקום. ממנהג לשנות אין ולכן מחלוקת, של מענין להזהר צריכים כמה עד - בעניננו מובן זה דרך ועל

הדב את ידפיסו שכאשר - הראוי מן בענין. הדנים הספרים לכל מקומות המראי את גם יציינו דלעיל, רים
יוכל - הרוצה שכל כדי ידי, תחת הנמצאים ספרד) חכמי של ספריהם והן אשכנז, חכמי של ספריהם (הן זה

אלו. בספרים בעצמו לעיין
(באותה זאת להדפיס שיוכלו כדי זאת בשלחו ברכה עליו תבוא - זה בענין הדנים נוספים ספרים שימצא ומי
וטריא בשקלא לעסוק יוכל הרוצה שכל כך בזה), וכיוצא וביאורים, הערות תורה, מקובצי בא' או רשימה,
ויאדיר", תורה ד"יגדיל באופן אם כי בפועל, להלכה נוגע זה שאין אף בשלימות, - פרטיה כל על שבדבר

שכר". וקבל "דרוש

כמאמר הקב"ה, עם מתקשר הוא הרי זה ידי שעל התורה, דלימוד הענין עצם - הוא גדול הכי השכר והרי
הגמרא אומרת שבסיומה סוגיא אפילו בתורה, ענין כל על [דקאי כנגדו" ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא "כל
רסו)] עמוד אגרות יצחק לוי לקוטי (ראה מסיני למשה ניתן זה שגם מכיון - היא" "בדותא אפילו או "תיובתא",
מצוה". מצוה "שכר בענין ל"ט) (פרק בתניא הזקן אדמו"ר ופירוש קכט) אות (כש"ט הבעש"ט פירוש דרך על –

איש עוד ילמדו "ולא שכתוב מה כי משיח, של מפיו משיח של תורתו ללמוד נזכה ממש שבקרוב רצון ויהי .
בלימוד וטריא לשקלא בנוגע כן שאין מה אותי", "ידעו העצמות, ידיעת על קאי - אותי" ידעו כולם כי גו' רעהו את
אז שתהיה בודאי הרי בראשם, צדקנו ומשיח סנהדרין, - זקנים ושבעים עמהם, ואהרן שמשה מכיון הרי התורה,

ממש. בימינו במהרה יהיה זה שכל רצון ויהי ערוך, שבאין באופן ויאדיר", תורה "יגדיל בתורה, וטריא שקלא
ז"ל. יצחק לוי ר' לאביו "הקפות" ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

האפ" ינגנו - לראש לכל אזוי": סדר דער זיין וועט "איצטער שליט"א: אדמו"ר כ"ק הכריז כך אחר .
אחרונה. ברכה יברכו - כך ואחר נעים, ומה טוב מה נוסף, ניגון לנגן שירצו אלו - כך ואחר קאזאק",

אחד כל עבור דולר של שטר ה"טנקיסטים" ידי על אתן - י"ז) סעיף (כנ"ל צדקה של בענין לסיים וכדי
בירושלמי כמבואר הוא, צדקה זמן לאו לילה [שהרי המתאים בזמן - מדיליה בהוספה - לצדקה לתתו כדי ואחד,

ואילך)]. רצב עמוד ט חלק שיחות לקוטי – בארוכה וראה ד. הלכה ה פרק (שקלים
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כה          

מכיון שלו, דין פסק על לסמוך אין כן, ואם לידו, הגיעו לא אלו שספרים מוכח, דבריהם, את הביא שלא ומזה
כמותם. פוסק היה הנ"ל, של דבריהם את רואה היה שאם

בזה וכיוצא ארםֿצובה ירדן, בסוריא, שהיו הספרדים שחכמי - וספרדים אשכנזים של בשו"ת שרואים [וכפי
זה דרך ועל אשכנז, חכמי של סברותיהם את הביאו לא מדריד), היא שלה הבירה שעיר היום, של ספרד (לא

אליהם]. הגיעו לא אלו שספרים מכיון ספרד, חכמי של דבריהם את הביאו לא האשכנזים חכמי (רוב)

בדורות היו שלא הראשונים של ספריהם שנתגלו שלאחרי - ערוך בשולחן הזקן אדמו"ר דין פסק וכידוע
ספרי את ראו שלא מפני זה הרי אחר, באופן פסקו שלפנינו שבדורות מה כי כמותם, לפסוק יש שלפנינו,
סימן חיים אורח הזקן אדמו"ר ערוך שולחן (ראה לחומרא והן לקולא הן - אמור זה וענין זה. בענין הראשונים

קמ"ג). סעיף קפ"ט סימן דיעה יורה יב. סעיף סוף תמ"ח

.המקום ממנהג לשנות אין ישראל, גדולי ידי על בזה המנהג נקבע שכבר מכיון - לעיל וכאמור .
הרא"ש שדעת פי על אף זה: בענין עצמו הרא"ש בדברי מצינו - המקום) ממנהג לשנות (שאין לזה והמקור
בעצמו הוא הרי - לדבריו והוכחות ראיות וכמה כמה שמביא וכפי המקום, לצרכי בהתאם גשמים לשאול שיש

אגודות. אגודות לעשות שלא כדי בו, חוזר הוא גם לכן לדעתו, הסכימו לא החכמים ששאר שמכיון מסיים

כו'. מחלוקת של לענין לגרום עלול שהדבר מכיון המקום, ממנהג לשנות שאין בודאי - ולכן

כאשר העמוד לפני להתפלל נוסח באיזה אותו ששאלו מה על שהשיב האחרונים אחד של תשובה ראיתי
אבל חסיד, היה לא אמנם הנ"ל - בו. להתפלל שרגיל מהנוסח אחר בנוסח שמתפללים הכנסת בבית מתפלל
ולאחרי - תורה. של לאמיתתה לכוין וזכה וחלק", "חד אופן", גלאטן א "אויף תורה שלמד יהודי היה הוא
- אבותיהם" "מנהג פי על ההנהגה עם הקשורה וטריא השקלא בפשטות: הוא כותב וטריא, השקלא אריכות

התורה! מן ענין זה הרי בישראל, המחלוקת ענין שלילת ואילו בלבד; מנהג של בענין היא

המקום. ממנהג לשנות אין ולכן מחלוקת, של מענין להזהר צריכים כמה עד - בעניננו מובן זה דרך ועל

הדב את ידפיסו שכאשר - הראוי מן בענין. הדנים הספרים לכל מקומות המראי את גם יציינו דלעיל, רים
יוכל - הרוצה שכל כדי ידי, תחת הנמצאים ספרד) חכמי של ספריהם והן אשכנז, חכמי של ספריהם (הן זה

אלו. בספרים בעצמו לעיין
(באותה זאת להדפיס שיוכלו כדי זאת בשלחו ברכה עליו תבוא - זה בענין הדנים נוספים ספרים שימצא ומי
וטריא בשקלא לעסוק יוכל הרוצה שכל כך בזה), וכיוצא וביאורים, הערות תורה, מקובצי בא' או רשימה,
ויאדיר", תורה ד"יגדיל באופן אם כי בפועל, להלכה נוגע זה שאין אף בשלימות, - פרטיה כל על שבדבר

שכר". וקבל "דרוש

כמאמר הקב"ה, עם מתקשר הוא הרי זה ידי שעל התורה, דלימוד הענין עצם - הוא גדול הכי השכר והרי
הגמרא אומרת שבסיומה סוגיא אפילו בתורה, ענין כל על [דקאי כנגדו" ושונה קורא הקב"ה ושונה הקורא "כל
רסו)] עמוד אגרות יצחק לוי לקוטי (ראה מסיני למשה ניתן זה שגם מכיון - היא" "בדותא אפילו או "תיובתא",
מצוה". מצוה "שכר בענין ל"ט) (פרק בתניא הזקן אדמו"ר ופירוש קכט) אות (כש"ט הבעש"ט פירוש דרך על –

איש עוד ילמדו "ולא שכתוב מה כי משיח, של מפיו משיח של תורתו ללמוד נזכה ממש שבקרוב רצון ויהי .
בלימוד וטריא לשקלא בנוגע כן שאין מה אותי", "ידעו העצמות, ידיעת על קאי - אותי" ידעו כולם כי גו' רעהו את
אז שתהיה בודאי הרי בראשם, צדקנו ומשיח סנהדרין, - זקנים ושבעים עמהם, ואהרן שמשה מכיון הרי התורה,

ממש. בימינו במהרה יהיה זה שכל רצון ויהי ערוך, שבאין באופן ויאדיר", תורה "יגדיל בתורה, וטריא שקלא
ז"ל. יצחק לוי ר' לאביו "הקפות" ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר כ"ק

***

האפ" ינגנו - לראש לכל אזוי": סדר דער זיין וועט "איצטער שליט"א: אדמו"ר כ"ק הכריז כך אחר .
אחרונה. ברכה יברכו - כך ואחר נעים, ומה טוב מה נוסף, ניגון לנגן שירצו אלו - כך ואחר קאזאק",

אחד כל עבור דולר של שטר ה"טנקיסטים" ידי על אתן - י"ז) סעיף (כנ"ל צדקה של בענין לסיים וכדי
בירושלמי כמבואר הוא, צדקה זמן לאו לילה [שהרי המתאים בזמן - מדיליה בהוספה - לצדקה לתתו כדי ואחד,

ואילך)]. רצב עמוד ט חלק שיחות לקוטי – בארוכה וראה ד. הלכה ה פרק (שקלים
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כו        

דידן. בעגלא ממש, בימינו במהרה מקירוב, לפנים קירוב - הגאולה את שמקרבת צדקה וגדולה

קאזאק". "האפ ניגנו

***

עירו שלו, המוסד (עבור משקה בקבוק לקבל ניגשו שלא "נמושות" עדיין שישנם מכיון אמר:) כך (אחר .
משקה. בקבוק לקבל כדי (ובזריזות) עתה יגשו - בראשית בשבת ולא תורה שמחת במוצאי לא כו') ומדינתו

אחרונה. ברכה אמירת אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר המשקה חלוקת אחרי

בין לחלקם מנת על שיחיו, ל"טנקיסטים" דולר של שטרות שליט"א אדמו"ר כ"ק נתן אחרונה ברכה לאחרי
לצדקה. לתת - ואחד אחד לכל דולר של שטר - שיחיו המסובים

תצאו". בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם

•
     

        
מוגה בלתי

ובפרט טובות, החלטות שמחליטים שלאחרי - אלו ד"כנסים" והמטרה התכלית אודות פעמים כמה דובר .
צריכים כאשר הנה תשרי), חודש במשך שנתקבלו טובות החלטות ריבוי - דידן (כבנדון טובות החלטות ריבוי
מהנקודות - הכל" "סך - סיכום לערוך כדי יחד כולם מתאספים אזי ממש, בפועל ההחלטות לקיום לגשת
בפועל, במעשה ההחלטות בקיום רבה הצלחה מוסיף וזה הטובות, ההחלטות של (ראשיֿפרקים) העיקריות

לבב. וטוב שמחה מתוך זאת ולעשות ישנם), אכן (אם שבדבר הקשיים על בנקל ולהתגבר
והקב"ה להקב"ה, שמבטיחים מה לקיים ותוקף חוזק של באופן היתה ההחלטות שקבלת פי על אף כלומר:
מישראל), ואחד אחד כל של הטהור (לבו הלב בכל מתקבלות אלו שהחלטות רואה - מחשבות" "יודע שהוא -
שהיהודי באופן נעשה זה הרי בלבד, ספורות בתיבות אם כי אריכותֿהדיבור, של באופן זה אין כאשר גם כלומר,
שהחלטות ולוודא להבטיח כדי כן, פי על אף – שבו היהדות נקודת הלב, ובפנימיות לבו, בכל בזה "מונח"
ומתענג "חי" שהוא יראו סביבו העומדים שכל (עד לבב וטוב שמחה ומתוך עיכוב, כל וללא בפועל יקויימו אלו
את נוספת פעם ולסכם לחזור כדי יחדיו כולם שוב מתאספים כאשר זה בכל רבה הצלחה נוספת - בזה)
ליצור צריכים) - (ובמילא שיכולים אלו כל על זאת ולפעול בפועל, לקיימם כוונה מתוך הטובות, ההחלטות

עמהם. קשר

קשור ההחלטות תוכן כי - ביותר קשה דבר הוא ההחלטות שקיום שאומרים מאלו להתפעל שלא - ובודאי
הכחות את נותן ובודאי זו, שליחות למלא צריכים כיצד הוא יודע ובודאי הקב"ה, של שליחותו מילוי עם

לבב. וטוב שמחה ומתוך השלימות, בתכלית שליחותו למילוי הדרושים

ה') מצוות - (שכולם אלו החלטות שקיום כלומר, מצוה", גוררת ד"מצוה באופן הוא אלו החלטות וקיום
את לשמש מישראל ואחד אחד שבכל הפנימי והרצון הרגש את לעורר - ובכללות נוספות, מצוות קיום "גורר"

שליח את ולמלא ב), פרק סוף גירושין הלכות - הרמב"ם דין (כפסק לוקונו לעשות - בעולם הקב"ה של ותו
בתחתונים. דירה יתברך

יתברך לו דירה עשיית - ובכללות ומצוות, התורה בעניני ישראל בני של עבודתם כללות על נוסף .
התפקיד ישראל בני על מוטל - תשרי] חודש במשך הטובות ההחלטות כל נתקבלו אלו [שבענינים בתחתונים
הכח ישראל לבני ניתן לאומים", וערפל ארץ יכסה ש"החושך זה על הבט ומבלי כלומר, כולו, העולם את להאיר
דבניֿנח. מצוות שבע לקיים העולם אומות על פועלים שהם זה ידי על כולו, העולם את להאיר אור" ד"תורה
- נוסף תפקיד עליהם מוטל ומצוותיה, התורה כל בקיום עצמם ישראל בני של עבודתם על נוסף כלומר:
שעברה) בשבת שקראו בראשית בפרשת מסופר בריאתם (שאודות כולו שבעולם האדם בני כל על לפעול
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הענין כללות - בתורה משתקפת בזה הברורה שהתמונה אמיתית, "אנושיות" - אנושי באופן תהיה שהנהגתם
מהם). המסתעפים הפרטים כל (עם נח דבני מצוות ז' קיום ידי על הנפעל יצרה" ד"לשבת

ומצב למעמד ומוכן ראוי יהיה כולו שהעולם פועלים הם הרי - זו שליחות גם ממלאים ישראל בני וכאשר
צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה השלימות, בתכלית העולם תיקון - שדֿי" במלכות עולם ד"לתקן

יהיה שהעולם לפעול כדי - "הרבה" לעשות מזו: ויתירה "משהו", לעשות יש שעדיין בפשטות וכמובן
צדקנו. משיח בביאת - בשלימותו התיקון את לקבל ראוי "כלי"

- ובכללות ומצוותיה, התורה בקיום עבודתם על [נוסף ישראל בני על המוטלת הנוספת השליחות וזוהי
היא בזה והפעולה המתאים, באופן שיתנהגו אינםֿיהודים על גם לפעול - בתחתונים] דירה יתברך לו לעשות
הזמן ובבוא ויושר, צדק פי על להנהגה חיה" "דוגמא מראים שבה האישית ההנהגה ידי על – לראש לכל -
לקיים ושליחותם תפקידם אודות - המתאימות באותיות - להם ולהסביר העולם אומות עם לדבר - המתאים

נח. דבני המצוות שבע את

:(כולה השנה כל על הענינים כל נמשכים (שממנו השנה" מ"ראש החל מודגש זה ענין .
תוקף", "ונתנה בתפלת שאומרים כפי - העולם מבאי ואחד אחד כל של גורלו יהיה מה נקבע השנה בראש

כו'". יאמר בו המדינות "ועל כולו: שבעולם המדינות כל הנהגת - כולל

ישרא בני של עבודתם באופן תלוי זה החיותוכל באופן כלומר, - השנה) דראש בתפלות זאת אומרים (שלכן ל
יושיענו הוא . . אלקינו "הוא לך", יתנו "כתר - זה ולאחרי תוקף", "ונתנה תפלת את יאמרו שבה כו' וההתלהבות

השנה. כל במשך כולו, שבעולם המדינות כל הנהגת אופן תלויה בזה - כבראשית" אחרית . . ויגאלנו

שיש עולם כולו, העולם על - אחד יהודי בתור - לפעול אוכל כיצד לעצמו: לחשוב ליהודי לו אין ולכן,
תלויה שבו כלומר, כולו, העולם עבור התפלל השנה בראש הכנסת בבית בהיותו כי - וכו' אומות שבעים בו
יהודי כל של שכחו כלומר, אלקיכם", ה' אני כו' אלקינו "הוא התפלה בהמשך שאמר וכפי כולו, העולם הנהגת
ועל וכו'], מצוותיו לקיים הקב"ה של ("כתר") מלכותו את עצמו על מקבל שהיהודי זה ידי [על הקב"ה - הוא

כולו. בעולם ומשפיע פועל הוא הרי זה ידי

את להסתיר ולנסות יהודי שהוא בזה וחלילה חס להתבייש ליהודי שאין בלבד זו שלא מובן זה כל עם .
מתבטאת ובזה העמים", מכל בחרתנו ש"אתה בזה להתגאות עליו אדרבה: אלא - ליצלן רחמנא יהדותו,
אמיתית מציאות היא שמציאותו ומיוחד אחד עם אחד", עם ש"ישנו כולו לעולם להראות - בעולם שליחותו
באופן היא הנהגתו - העמים" בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד בגלות, בהיותו שגם - כך כדי ועד "ישנו", -

עם". מכל שונות ד"דתיהם
אודות מדובר כאשר ובפשטות: יום, היום בחיי ופרט פרט בכל מתבטא עם") מכל שונות ("דתיהם זה וענין
- הילדים חינוך אודות מדובר כאשר ושתיה; האכילה כשרות על להקפיד שעליו יהודי יודע - ושתיה אכילה
בי שהחזרת וקיים חי מלך לפניך אני "מודה ומיד תיכף יאמר משנתו מתעורר הילד שכאשר להשתדל עליו
גם מתבטאת זו שידיעה ובאופן לדעת, צריך יהודי שילד הראשון הדבר זהו - אמונתך" רבה בחמלה נשמתי

עם". מכל שונות ש"דתיהם בזה שמודגש היוםֿיום, בחיי ופרט פרט לכל בנוגע זה דרך ועל בדיבורו.

ד"דתיהם באופן התורה, פי על תהיה הנהגתם שכללות - ישראל ובנות בני את לחנך צריכים כזה ובאופן
עם". מכל שונות

- המשפחה בטהרת ודיוק בשמירה - רבה במדה - תלוי זה הרי - הילדים בחינוך הצלחה שתהיה [וכדי
להעמי זוכים כאשר עד", עד "בנין שיהיה יהודי, בית כל בנוי עליו היסוד שילשים"שזהו "בני בנים, ובני בנים ד

לראות וזוכים הקב"ה, של שליחותו את למלא - וזקניהם הוריהם בדרכי ללכת ממשיכים שהם ריבעים", ו"בני
טובות. ושנים ימים לאורך אמיתי, יהודי נחת מהם

"דרך - דרך באותה ביחד הולכים שכולם כלומר, ההורים, בעקבות הולך הצעיר שהדור פועלים זה ידי ועל
ההוראות פי על מתנהגים כולם כי החיים, בהשקפת וחלילה חס מחלוקת כל ללא ומשפט", צדקה לעשות ה'
"כאיש - הדורות כל סוף עד ישראל בני ולכל מישראל ואחת אחד לכל ויחידה אחת תורה - אחת" ד"תורה
שהוא אלקים", וחלקי לבבי "צור - כולה האומה לב עם קשור יהודי כל של שלבו מכיון אחד", בלב אחד

הגוף]. אברי כל את המחיה הלב בדוגמת יהודי, לכל ובריאות כח הנותן
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כז         

הענין כללות - בתורה משתקפת בזה הברורה שהתמונה אמיתית, "אנושיות" - אנושי באופן תהיה שהנהגתם
מהם). המסתעפים הפרטים כל (עם נח דבני מצוות ז' קיום ידי על הנפעל יצרה" ד"לשבת

ומצב למעמד ומוכן ראוי יהיה כולו שהעולם פועלים הם הרי - זו שליחות גם ממלאים ישראל בני וכאשר
צדקנו. משיח ידי על והשלימה האמיתית בגאולה השלימות, בתכלית העולם תיקון - שדֿי" במלכות עולם ד"לתקן

יהיה שהעולם לפעול כדי - "הרבה" לעשות מזו: ויתירה "משהו", לעשות יש שעדיין בפשטות וכמובן
צדקנו. משיח בביאת - בשלימותו התיקון את לקבל ראוי "כלי"

- ובכללות ומצוותיה, התורה בקיום עבודתם על [נוסף ישראל בני על המוטלת הנוספת השליחות וזוהי
היא בזה והפעולה המתאים, באופן שיתנהגו אינםֿיהודים על גם לפעול - בתחתונים] דירה יתברך לו לעשות
הזמן ובבוא ויושר, צדק פי על להנהגה חיה" "דוגמא מראים שבה האישית ההנהגה ידי על – לראש לכל -
לקיים ושליחותם תפקידם אודות - המתאימות באותיות - להם ולהסביר העולם אומות עם לדבר - המתאים

נח. דבני המצוות שבע את

:(כולה השנה כל על הענינים כל נמשכים (שממנו השנה" מ"ראש החל מודגש זה ענין .
תוקף", "ונתנה בתפלת שאומרים כפי - העולם מבאי ואחד אחד כל של גורלו יהיה מה נקבע השנה בראש

כו'". יאמר בו המדינות "ועל כולו: שבעולם המדינות כל הנהגת - כולל

ישרא בני של עבודתם באופן תלוי זה החיותוכל באופן כלומר, - השנה) דראש בתפלות זאת אומרים (שלכן ל
יושיענו הוא . . אלקינו "הוא לך", יתנו "כתר - זה ולאחרי תוקף", "ונתנה תפלת את יאמרו שבה כו' וההתלהבות

השנה. כל במשך כולו, שבעולם המדינות כל הנהגת אופן תלויה בזה - כבראשית" אחרית . . ויגאלנו

שיש עולם כולו, העולם על - אחד יהודי בתור - לפעול אוכל כיצד לעצמו: לחשוב ליהודי לו אין ולכן,
תלויה שבו כלומר, כולו, העולם עבור התפלל השנה בראש הכנסת בבית בהיותו כי - וכו' אומות שבעים בו
יהודי כל של שכחו כלומר, אלקיכם", ה' אני כו' אלקינו "הוא התפלה בהמשך שאמר וכפי כולו, העולם הנהגת
ועל וכו'], מצוותיו לקיים הקב"ה של ("כתר") מלכותו את עצמו על מקבל שהיהודי זה ידי [על הקב"ה - הוא

כולו. בעולם ומשפיע פועל הוא הרי זה ידי

את להסתיר ולנסות יהודי שהוא בזה וחלילה חס להתבייש ליהודי שאין בלבד זו שלא מובן זה כל עם .
מתבטאת ובזה העמים", מכל בחרתנו ש"אתה בזה להתגאות עליו אדרבה: אלא - ליצלן רחמנא יהדותו,
אמיתית מציאות היא שמציאותו ומיוחד אחד עם אחד", עם ש"ישנו כולו לעולם להראות - בעולם שליחותו
באופן היא הנהגתו - העמים" בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד בגלות, בהיותו שגם - כך כדי ועד "ישנו", -

עם". מכל שונות ד"דתיהם
אודות מדובר כאשר ובפשטות: יום, היום בחיי ופרט פרט בכל מתבטא עם") מכל שונות ("דתיהם זה וענין
- הילדים חינוך אודות מדובר כאשר ושתיה; האכילה כשרות על להקפיד שעליו יהודי יודע - ושתיה אכילה
בי שהחזרת וקיים חי מלך לפניך אני "מודה ומיד תיכף יאמר משנתו מתעורר הילד שכאשר להשתדל עליו
גם מתבטאת זו שידיעה ובאופן לדעת, צריך יהודי שילד הראשון הדבר זהו - אמונתך" רבה בחמלה נשמתי

עם". מכל שונות ש"דתיהם בזה שמודגש היוםֿיום, בחיי ופרט פרט לכל בנוגע זה דרך ועל בדיבורו.

ד"דתיהם באופן התורה, פי על תהיה הנהגתם שכללות - ישראל ובנות בני את לחנך צריכים כזה ובאופן
עם". מכל שונות

- המשפחה בטהרת ודיוק בשמירה - רבה במדה - תלוי זה הרי - הילדים בחינוך הצלחה שתהיה [וכדי
להעמי זוכים כאשר עד", עד "בנין שיהיה יהודי, בית כל בנוי עליו היסוד שילשים"שזהו "בני בנים, ובני בנים ד

לראות וזוכים הקב"ה, של שליחותו את למלא - וזקניהם הוריהם בדרכי ללכת ממשיכים שהם ריבעים", ו"בני
טובות. ושנים ימים לאורך אמיתי, יהודי נחת מהם

"דרך - דרך באותה ביחד הולכים שכולם כלומר, ההורים, בעקבות הולך הצעיר שהדור פועלים זה ידי ועל
ההוראות פי על מתנהגים כולם כי החיים, בהשקפת וחלילה חס מחלוקת כל ללא ומשפט", צדקה לעשות ה'
"כאיש - הדורות כל סוף עד ישראל בני ולכל מישראל ואחת אחד לכל ויחידה אחת תורה - אחת" ד"תורה
שהוא אלקים", וחלקי לבבי "צור - כולה האומה לב עם קשור יהודי כל של שלבו מכיון אחד", בלב אחד

הגוף]. אברי כל את המחיה הלב בדוגמת יהודי, לכל ובריאות כח הנותן
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כח        

בגלות! היותו למרות ישתחוה", ולא יכרע "לא - היהודי מרדכי של הנהגתו דרך ועל

כל על שמושל (הגוי) שהמלך כלומר, הגלות, בזמן גם - למלך" "משנה יהודי נעשה זו הנהגה ידי ועל
היהודי, למרדכי טבעתו את נותן הנ"ל) התורה סיפור אירע שבו בזמן שהיה כפי - בכיפה (מושל המדינות

יאמר". בו המדינות "ועל - כולם המדינות כל את להנהיג אותו וממנה

(באופן בפועל למעשה בנוגע מישראל ואחד אחד לכל הוראה זה סיפור גם מהוה - התורה סיפורי וככל
לבב. וטוב שמחה מתוך זו הוראה למלא יוכל שיהודי כח נתינת גם ישנה - ההוראה עם וביחד האמור),

שעם העובדה (למרות עם" מכל שונות "דתיהם ישכון", לבדד ד"עם באופן מתנהג יהודי כאשר והנה, .
בעיני אמיתית להערכה זוכה הוא הרי אז דוקא - העמים") בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד נמצא ישראל
ושרותיהם אומניך ד"מלכים באופן עמו מתנהגים מזו: יתירה אלא אותו, שמכבדים בלבד זו ולא העולם, אומות
של "שרותיהם" - ביותר החשובות והנשים "מלכים", - ביותר החשובים שהאנשים כלומר, מניקותיך",
המצטרך בכל ישראל לבני לסייע בחלקם שנפלה ה"זכות" מפני "מאושרים" עצמם את מרגישים ה"מלכים",

ומצוותיה. התורה פי על יהדות, חיי לניהול המצטרך בכל - וכמה כמה אחת ועל להם,
זקוקים ולכן הטבע, דרך פי על יתנהלו הענינים שכל הוא הקב"ה של רצונו הגלות שבזמן פי על אף כלומר:
יעמוד לא שיהודי הוא הקב"ה של רצונו זה, עם ביחד - יהודים) (שאינם ו"שרותיהם" "מלכים" של וסיוע לעזר

נחי "רגש של הקב"ה,במצב של טובתו שזוהי לדעת עליו אלא לטובתם, שזקוק מכיון כלפיהם וחלילה חס תות"
ישראל לבני יסייעו שהם ו"שרותיהם" ה"מלכים" את מזכה והקב"ה והרחבה", הקדושה הפתוחה המלאה "מידו
שזקוקים הענינים בשאר בזה וכיוצא והגנה, שמירה פרנסה, עניני - הגשמיים לצרכיהם בנוגע להם, הדרוש בכל

ו"שרותיהם". "מלכים" - המדינה מלכות של לסיוע

יעקב", ד"גאון התוקף בכל ישראל בני עומדים - והסיוע העזר על טובה להם שמכירים זה עם ביחד ולכן,
והסיוע שהעזר בידעם ולשון"), עם מכל "רוממנו שהקב"ה (מכיון זקופה" בקומה קוממיות, אתכם "ואולך
הפקיד שהקב"ה מה ישראל לבני נותנים שהם כלומר, הקב"ה, של בשליחותו הוא העולם מאומות שמקבלים

עבורם. גדולה הכי זכות וזוהי זו, למטרה בידם

כמה אחת ועל ו"שרותיהם", "מלכים" של לעזר שזקוק מפני וחלילה חס ברוחו ליפול ליהודי שאין ופשיטא
כי - וסיוע בעזר ויוסיפו בעיניהם חן ישא זה ידי שעל בחשבו יהדות, עניני על וחלילה חס לוותר שלא וכמה
זה ליהודי שלא הם יודעים יהדות, עניני על מוותר שהוא מבחינים ו"שרותיהם" ה"מלכים" כאשר אדרבה:
ליצלן! רחמנא מהקב"ה, נפרד יהדות עניני על שמוותר שיהודי מכיון וסיוע, עזר יושיטו שהם הקב"ה מתכוין

דוחף למעלה שלהם שה"מלאך" מפני - היא ישראל לבני מסייעים ו"שרותיהם" שה"מלכים" לכך הסיבה
מכיון - זאת) עושה (שה"מלאך" הדבר וטעם ישראל, לבני לסייע הטוב מרצונם שמסכימים עד ומכריחם אותם

חד". כולא וקוב"ה אורייתא "ישראל הזהר: ובלשון התורה, ידי על הקב"ה עם מאוחדים ישראל שבני

היחידה הדרך וזוהי העולם, מאומות הדרוש העזר את לקבל היחידה הדרך היא התורה פי על ההנהגה ולכן,
מרשית בה אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ כפשוטה, הקודש בארץ הן בארץ", שלום "ונתתי היעוד לקיום
וד' מביתו עושה ששם יהודי, נמצא שבו מקום בכל - הרחב במובן ישראל בארץ והן שנה", אחרית ועד השנה
תמיד, אלקות שורה שבו מקום כלומר, בה", אלקיך ה' עיני תמיד גו' אשר "ארץ - כולה והסביבה שלו אמות

הקב"ה. של לרצונו בהתאם ההנהגה ידי על

על אפילו כולו, בעולם ולהאיר ולהשפיע לפעול ישראל בני של ושליחותם תפקידם אודות לעיל האמור .
העו ויו"ט:אומות שבת נרות הדלקת במצות ישראל ובנות נשי של בפעולתן גם מתבטא זה הרי - לם

(בית שביתה בלבד זו לא הנה - טוב ויום שבת נרות מדליקה קטנה) ילדה (אפילו בישראל ובת אשה כאשר
שגם עד לרחוב, גם וחודר נמשך זה אור מזו: יתירה אלא בשר, לעיני הנראה גשמי באור מואר נעשה יהודי)

היהודי. של מביתו שבוקע האור את ורואה מבחין ברחוב שעובר אינוֿיהודי

רבקה שרה לאמהות דומה שהיא קטנה ישראל בת ישנה לו: מסבירים - הדבר לפשר שואל הגוי וכאשר
זה ידי ועל טוב, ויום שבת ערב בכל טוב ויום שבת נרות להדליק השליחות את לה נתן והקב"ה ולאה, רחל

כולו. העולם את להאיר -
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עם הקשור (אור טוב ויום שבת נרות הדלקת ידי על הנפעל יהדות, של אור הרוחני, האור על נוסף כלומר:
בזהר בארוכה וכמבואר יהדות), של באור כולו הבית את מאירים זה ידי שעל הקב"ה, של שליחותו מילוי
הבית בני כל אצל הנפעל (הרוחני) העילוי גודל - שעברה דשבת הפרשה שזוהי - ב) (מח, בראשית דפרשת
ידי שעל עד הפשוט, במובן גם מואר הבית נעשה - לזה נוסף הנה שבת, נרות דהדלקת המצוה קיום ידי על
סעיף רס"ג סימן חיים אורח ערוך (שולחן באבן" או בעץ יכשל ("שלא באבן או בעץ דכשלון הענין נשלל זה

בגלוי. דבר כל רואים אלא באפילה, למשש צורך ואין א)),

מדליקה קטנה שילדה זה ידי על אזי הדלת אל או החלון אל השולחן, אל לגשת צריכים כאשר ובפשטות:
כשר, יהודי שולחן - ערוך" ה"שולחן נמצא היכן לראות שיכולים כך בבית, (כפשוטו) אור נעשה שבת, נר
מתוך - החוצה יוצאים דרכה - הדלת נמצאת והיכן הסביבה, בכל יהודי אור מאיר דרכו - החלון נמצא היכן

ברחוב. גם היהדות אור את להפיץ כדי - לבב וטוב שמחה

והחושך שהקור כדי החלון את וסוגר בביתו, שמסתגר זה עם בבד שבד - יהודי של הנהגתו כללות וזוהי
מהאוירה וחלילה חס יושפע (שלא ביתו לתוך יחדור לא - לאומים" וערפל ארץ יכסה "החושך - שברחוב
ידי על לביתו, מחוץ גם אלא) ביתו, בתוך רק (לא להאיר ושליחותו תפקידו על שוכח אינו - ברחוב) השוררת
ומצב במעמד עתה לפי הנמצא לרחוב, גם - בבית שמאיר האור חודר שדרכו כזה מחומר עשוי ביתו שחלון זה

שדֿי". במלכות עולם "לתקן היעוד קיום שלפני

ומשונות שונות סיבות שמפני יהודים אותם על ההשפעה פעולת נכללת שבזה וכמה כמה אחת זכוועל לא
באור מוסיפה קטנה שילדה זה ידי על הנה - הרבים" ב"רשות ברחוב, נמצאים הם אלא יהודי, בבית להמצא עדיין
ליהודים ביחס גם אור נוסף הבית"), "עקרת וכמה כמה אחת ועל הגדולה, אחותה וכמה כמה אחת (ועל היהדות
הדרך ונסללת נפתחת ובכך יהדות, בעניני להתעניין יתחילו ולהבא שמכאן עליהם פועל זה ואור ברחוב, הנמצאים

ולאה. רחל רבקה שרה ובת ויעקב, יצחק אברהם בן ליהודי, המתאים באופן להתנהג עליהם ולפעול להשפיע

,יהדות עניני בכל להוסיף - תשרי חודש במשך שנתקבלו הטובות ההחלטות דכל הכללית הנקודה וזוהי .
כולו. בעולם לפעול והשליחות התפקיד מילוי - כולל ומצוותיה, תורה

ובאופן השלימות, בתכלית ממש, בפועל קיום לידי יבואו אלו שהחלטות ולוודא להבטיח כדי - לעיל וכאמור
הקשור בכל רעותה את אשה לעודד כדי יחדיו כולם מתכנסים לכן - משובח זה הרי הזריז וכל זריזות, של

תשרי. בחודש שנתקבלו הטובות ההחלטות לקיום

את אשה ולעודד לעזור יחדיו מתכנסים כולם שהרי - ישראל ואחדות ישראל אהבת מתוך נעשה זה וכל
הטובות וההחלטות הדברים תוכן את להעביר מכן אחת כל תשתדל ה"כנס" לאחרי גם מזו: ויתירה רעותה,
אחד". בלב אחד "כאיש - ישראל אחדות של באופן מתאחדות שכולן כך ישראל, ובנות מנשי ואחת אחת לכל

באופן חילוקים כל ללא - השמחה בענין ישראל כל מתאחדים שאז תורה", מ"שמחת עתה זה בבואנו ובפרט
הענין שכללות גם ומה השמחה). באופן חילוקים וכמה כמה היו שבה השואבה" בית כ"שמחת (דלא השמחה

אחד". בלב אחד "כאיש - אחדות של ומצב במעמד יהיו ישראל שבני ההכנה עם קשור היה תורה" ד"מתן

כפי ישראל, לנשי בקשר מיוחדת הדגשה בזה ישנה - תורה" ל"מתן בקשר מודגש האחדות שענין ומכיון
אלו יעקב, לבית תאמר "כה - ישראל נשי עם לדבר רבינו למשה הקב"ה צוה לראש שלכל תורה במתן שמצינו
ואחדות ישראל (אהבת אחד" בלב אחד ד"כאיש הענין גם ולכן, ישראל". לבני "ותגיד - כן לאחרי ורק הנשים",

ישראל. נשי אצל יתירה בהדגשה להיות צריך ישראל)

אבינו "ברכנו - הקב"ה של בברכותיו הוספה נמשכת ישראל ואחדות ישראל דאהבת הענין כללות ידי ועל
אחד שכל כלומר, פניך", באור כאחד ביתכולנו בכל המאיר פניך", ד"אור וגילוי להמשכה זוכה מישראל ואחד

האור ונמשך חודר שדרכו כזה מחומר עשוי היהודי של ביתו שחלון מכיון כולו, בעולם - זה ידי ועל יהודי,
כנ"ל. היהודי), של ביתו לתוך יחדרו שלא שברחוב, והרוחות מהקור מגין היותו עם (ביחד לבית מחוץ גם

- בעולם בחלקו גם ומשפיע פועל מהם ואחת אחד שכל ישראל, בני כל של ועבודתם פעולתם ובצירוף
זה ידי (על ישראל בבני תלוי כולו העולם שכל כלומר, ישראל", בני למספר עמים גבולות ש"יצב מכיון הנה
העולם נעשה בעולם, בחלקו ואחד אחד כל של פעולתו שבצירוף נמצא בעולם), חלקו יש ואחד אחד שלכל

שדֿי". במלכות עולם "לתקן - העתידה בגאולה שיהיה ומצב למעמד ומוכן ראוי כולו
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כט         

עם הקשור (אור טוב ויום שבת נרות הדלקת ידי על הנפעל יהדות, של אור הרוחני, האור על נוסף כלומר:
בזהר בארוכה וכמבואר יהדות), של באור כולו הבית את מאירים זה ידי שעל הקב"ה, של שליחותו מילוי
הבית בני כל אצל הנפעל (הרוחני) העילוי גודל - שעברה דשבת הפרשה שזוהי - ב) (מח, בראשית דפרשת
ידי שעל עד הפשוט, במובן גם מואר הבית נעשה - לזה נוסף הנה שבת, נרות דהדלקת המצוה קיום ידי על
סעיף רס"ג סימן חיים אורח ערוך (שולחן באבן" או בעץ יכשל ("שלא באבן או בעץ דכשלון הענין נשלל זה

בגלוי. דבר כל רואים אלא באפילה, למשש צורך ואין א)),

מדליקה קטנה שילדה זה ידי על אזי הדלת אל או החלון אל השולחן, אל לגשת צריכים כאשר ובפשטות:
כשר, יהודי שולחן - ערוך" ה"שולחן נמצא היכן לראות שיכולים כך בבית, (כפשוטו) אור נעשה שבת, נר
מתוך - החוצה יוצאים דרכה - הדלת נמצאת והיכן הסביבה, בכל יהודי אור מאיר דרכו - החלון נמצא היכן

ברחוב. גם היהדות אור את להפיץ כדי - לבב וטוב שמחה

והחושך שהקור כדי החלון את וסוגר בביתו, שמסתגר זה עם בבד שבד - יהודי של הנהגתו כללות וזוהי
מהאוירה וחלילה חס יושפע (שלא ביתו לתוך יחדור לא - לאומים" וערפל ארץ יכסה "החושך - שברחוב
ידי על לביתו, מחוץ גם אלא) ביתו, בתוך רק (לא להאיר ושליחותו תפקידו על שוכח אינו - ברחוב) השוררת
ומצב במעמד עתה לפי הנמצא לרחוב, גם - בבית שמאיר האור חודר שדרכו כזה מחומר עשוי ביתו שחלון זה

שדֿי". במלכות עולם "לתקן היעוד קיום שלפני

ומשונות שונות סיבות שמפני יהודים אותם על ההשפעה פעולת נכללת שבזה וכמה כמה אחת זכוועל לא
באור מוסיפה קטנה שילדה זה ידי על הנה - הרבים" ב"רשות ברחוב, נמצאים הם אלא יהודי, בבית להמצא עדיין
ליהודים ביחס גם אור נוסף הבית"), "עקרת וכמה כמה אחת ועל הגדולה, אחותה וכמה כמה אחת (ועל היהדות
הדרך ונסללת נפתחת ובכך יהדות, בעניני להתעניין יתחילו ולהבא שמכאן עליהם פועל זה ואור ברחוב, הנמצאים

ולאה. רחל רבקה שרה ובת ויעקב, יצחק אברהם בן ליהודי, המתאים באופן להתנהג עליהם ולפעול להשפיע

,יהדות עניני בכל להוסיף - תשרי חודש במשך שנתקבלו הטובות ההחלטות דכל הכללית הנקודה וזוהי .
כולו. בעולם לפעול והשליחות התפקיד מילוי - כולל ומצוותיה, תורה

ובאופן השלימות, בתכלית ממש, בפועל קיום לידי יבואו אלו שהחלטות ולוודא להבטיח כדי - לעיל וכאמור
הקשור בכל רעותה את אשה לעודד כדי יחדיו כולם מתכנסים לכן - משובח זה הרי הזריז וכל זריזות, של

תשרי. בחודש שנתקבלו הטובות ההחלטות לקיום

את אשה ולעודד לעזור יחדיו מתכנסים כולם שהרי - ישראל ואחדות ישראל אהבת מתוך נעשה זה וכל
הטובות וההחלטות הדברים תוכן את להעביר מכן אחת כל תשתדל ה"כנס" לאחרי גם מזו: ויתירה רעותה,
אחד". בלב אחד "כאיש - ישראל אחדות של באופן מתאחדות שכולן כך ישראל, ובנות מנשי ואחת אחת לכל

באופן חילוקים כל ללא - השמחה בענין ישראל כל מתאחדים שאז תורה", מ"שמחת עתה זה בבואנו ובפרט
הענין שכללות גם ומה השמחה). באופן חילוקים וכמה כמה היו שבה השואבה" בית כ"שמחת (דלא השמחה

אחד". בלב אחד "כאיש - אחדות של ומצב במעמד יהיו ישראל שבני ההכנה עם קשור היה תורה" ד"מתן

כפי ישראל, לנשי בקשר מיוחדת הדגשה בזה ישנה - תורה" ל"מתן בקשר מודגש האחדות שענין ומכיון
אלו יעקב, לבית תאמר "כה - ישראל נשי עם לדבר רבינו למשה הקב"ה צוה לראש שלכל תורה במתן שמצינו
ואחדות ישראל (אהבת אחד" בלב אחד ד"כאיש הענין גם ולכן, ישראל". לבני "ותגיד - כן לאחרי ורק הנשים",

ישראל. נשי אצל יתירה בהדגשה להיות צריך ישראל)

אבינו "ברכנו - הקב"ה של בברכותיו הוספה נמשכת ישראל ואחדות ישראל דאהבת הענין כללות ידי ועל
אחד שכל כלומר, פניך", באור כאחד ביתכולנו בכל המאיר פניך", ד"אור וגילוי להמשכה זוכה מישראל ואחד

האור ונמשך חודר שדרכו כזה מחומר עשוי היהודי של ביתו שחלון מכיון כולו, בעולם - זה ידי ועל יהודי,
כנ"ל. היהודי), של ביתו לתוך יחדרו שלא שברחוב, והרוחות מהקור מגין היותו עם (ביחד לבית מחוץ גם

- בעולם בחלקו גם ומשפיע פועל מהם ואחת אחד שכל ישראל, בני כל של ועבודתם פעולתם ובצירוף
זה ידי (על ישראל בבני תלוי כולו העולם שכל כלומר, ישראל", בני למספר עמים גבולות ש"יצב מכיון הנה
העולם נעשה בעולם, בחלקו ואחד אחד כל של פעולתו שבצירוף נמצא בעולם), חלקו יש ואחד אחד שלכל

שדֿי". במלכות עולם "לתקן - העתידה בגאולה שיהיה ומצב למעמד ומוכן ראוי כולו
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ל        

:חשון חודש ראש זה "כנס" נערך שבו מהזמן הנלמדת מיוחדת הוראה ישנה - לעיל האמור על נוסף .
"יומין מיוחדים, ימים בו שישנם רואים לא ראשונה בהשקפה הנה חשון, חודש על ב"לוח" מסתכלים כאשר
שהוא תשרי מחודש ההל - החדשים לשאר חשון חודש את משווים כאשר ובפרט כו'. טובים ימים זכאין",
השנה "ראש - שבט חודש כן וכמו טבת, בחודש גם שחלקם חנוכה, ימי - כסלו חודש במועדות", "מרובה
שלכאורה חשון, חודש מלבד החדשים, בשאר בזה וכיוצא הפסח, חג - ניסן חודש פורים, - אדר חודש לאילן",

מיוחדים. טובים ימים בו אין

רואים - בתורה מסתכלים כאשר אבל בלבד, ראשונה ובהשקפה בשר בעיני מסתכלים כאשר - זה כל והנה,
ביותר: נעלה ענין ישנו חשון שבחודש

בחודש הראשון המקדש בית בנין (סיום בול בירח הבית "משנעשה קפד): רמז (מלכים שמעוני בילקוט איתא
במלאכת מוצא אתה וכן . . תשרי . . בחודש המקדש בית שמחת לערב חשב והקב"ה . . נעול נעשה חשון)
בו שנגמרה כסלו הפסיד ומעתה . . בניסן אחד עד מקופל ועשה המשכן מלאכת נגמר בכסלו בכ"ה . . המשכן

לו". לשלם הקב"ה עתיד מרחשון וכן חשמונאי. חנוכת - לו שלם מה לשלם, עלי הקב"ה אמר המלאכה,

המקדש בית חנוכת התעכבה כן פי על ואף חשון, בחודש נסתיים הראשון המקדש בית שבנין מכיון כלומר:
חנוכת להיות צריכה היתה (שבו חשון לחודש לשלם עתיד שהוא הקב"ה מבטיח אזי - תשרי חודש עד הראשון

חשון. בחודש תהיה השלישי המקדש בית שחנוכת זה ידי על הראשון), המקדש בית

השנה[מו במשך ויום יום בכל להיות יכול השלישי המקדש בית ובנין הגאולה ענין שכללות פשוט וגם בן
צמח "את תפלתו) את ימלא שהקב"ה תקוה (מתוך יהודי כל שמתפלל וכפי חשון), בחודש דוקא (ולאו כולה
צדקנו משיח שביאת א) צח, (סנהדרין רז"ל וכמאמר היום", כל קוינו לישועתך כי . . תצמיח מהרה עבדך דוד
כלומר, חשון, בחודש תהיה השלישי המקדש בית חנוכת - כן פי על אף אבל תשמעו", בקולו אם - "היום תהיה
(כשם חשון חודש עד הבית חנוכת עם ימתינו - השלישי המקדש בית יבנה שבו השנה במשך זמן באיזה

הראשון)]. המקדש בית וחנוכת המשכן חנוכת עם שהמתינו

הנ"ל: המדרש מדברי הנלמדת הנפלאה ההוראה וזוהי

להשתדל היהודי את שימריץ מיוחד ענין חשון בחודש רואים לא בשר בעיני מסתכלים שכאשר פי על אף
הוא חשון חודש שדוקא התורה מגלה - השלישי המקדש בית לבנין בקשר בו התלוי כל את לעשות ביותר
השלימות תכלית השלישי, המקדש בית לחנוכת מיוחדת ואפשרות כח נתינת בו וישנה ביותר המסוגל הזמן
לענין וביחס ידיך", כוננו אדנֿי "מקדש - שני) ובית ראשון בית מהמשכן, (למעלה המקדש דבית הענין בכללות
חנוכת היתה (שבו תשרי חודש מאשר יותר אפילו השנה, חדשי משאר חשון חודש של מעלתו גדולה - זה

חשמונאי). חנוכת היתה (שבו כסלו וחודש הראשון) המקדש בית

של מהנהגתו ללמוד שעליו יהודי, של הנהגתו לאופן בנוגע נוספת הוראה זה בענין ישנה - אגב דרך .
כו': רחום אתה אף רחום הוא מה בו", "ולדבקה שכתוב כמו הקב"ה,

לשלם הקב"ה עתיד מרחשון וכן . . לשלם עלי הקב"ה אמר . . כסלו "הפסיד שכאשר לנו מספר המדרש
בו היתה שלא מהעובדה וחלילה חס ייפגע שלא וכדי מסויים, חודש של בכבודו נזהר הקב"ה כלומר: לו".

לו. לשלם הקב"ה הבטיח - המקדש בית חנוכת

(בדוגמת בפה זאת תובע אינו הזולת כאשר אפילו - הזולת של בכבודו להזהר צריכים כמה עד למדים ומזה
שהרי - בזה וכיוצא לו, אכפת הדבר שאין מכך, נפגע אינו שהזולת לחשוב מקום יש כאשר או ה"חודש"),

"חודש". כמו מושג של בכבודו ונזהר התחשב הקב"ה

להיות צריכה כיצד זה מסיפור ילמד שיהודי כדי הדבר שכוונת מובן, - זאת לנו מספרת שהתורה ומכיון
הזולת אל ביחס אפילוהנהגתו וחלילה חס בו לפגוע שלא וכמה כמה אחת (ועל דוקא ישראל אהבת של באופן ,

זאת למלא להשתדל עליו - בזה וכיוצא כבוד או עזר ממנו לקבל שמצפה יהודי ישנו וכאשר קטן), הכי בפרט
משובח. זה הרי המקדים וכל האפשרי, בהקדם

שלומדים השבוע פרשת עם כלומר, הזמן", עם "לחיות שצריכים הזקן אדמו"ר פתגם ידוע - לזה נוסף .
זה ליום השייך הפרשה מחלק ובמיוחד נח, פרשת - השבוע מפרשת מיוחדת הוראה ללמוד יש ולכן, זה. בזמן

שלישי: עד משני -
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מסופר שלישי) עד (משני היומי חומש ובשיעור התיבה, בנין על לנח הקב"ה ציווי אודות מסופר נח בפרשת
גו'". התיבה אל ביתך וכל אתה "בא הציווי אודות

והתפלה, התורה ותיבות אותיות על קאי ש"תיבה" זֿי) אות הוספות (כש"ט הבעש"ט תורת ידועה והנה,
התורה ותיבות אותיות בתוך מונח) (להיות עצמו את להכניס צריך שיהודי - התיבה" אל גו' ד"בא הפירוש וזהו

בניך". ונשי ואשתך ובניך "אתה - משפחתו כל ועבור עבורו הגנה של ענין נפעל זה ידי ועל והתפלה,

לשם שהוכנסו נח בתיבת שהיה כפי אלא משפחתו, ועל עליו מגינה שה"תיבה" בלבד זו לא מזו: ויתירה
סוגי וכל בעליֿהחיים כל כולו, העולם מכללות כלומר, יאכל", אשר מאכל מכל . . בשר מכל החי "מכל

ראה". חדש "עולם - חדש באופן כולו העולם והקמת קיום נתאפשר זה ידי שעל כך הצמחים,

ובהקדים: - מישראל ואחת אחד כל עבור הוראה ישנה ובזה

שבת, שמירת אודות תורה", "מתן אודות בהם שידובר מוצאים לא אלו פסוקים לומדים שכאשר פי על אף
וחלילה חס ללמוד מה שאין לחשוב יכולים כן, ואם שנים, אלפי לפני שאירע סיפור אם כי בזה, וכיוצא
"תורה שהיא כפי בתורה מסתכלים כאשר אבל בשר, בעיני מסתכלים כאשר רק הוא זה כל הנה - אלו מפסוקים
התורה כאשר (גם בתורה ענין שבכל בודאי הרי היוםֿיומיים, בחייו האדם חיי את המאירה הוראה כלומר, אור",
מישראל. ואחד אחד כל של היוםֿיום לחיי בנוגע הוראה ישנה - שנה) אלפי לפני שאירע מאורע אודות מספרת

ישנו בעולם כאשר גם כי כולו, בעולם השורר ומצב מהמעמד להתפעל מה אין שליהודי - היא וההוראה .
תחתו אל השמים "מאותות ליהודי; כלל שייך זה אין - ליצלן רחמנא ואילו"מבול" מהמה", הגויים יחתו כי

"בלילה". והן "יומם" הן ימינך", יד על צלך ה' שומרך ה' ישראל, שומר יישן ולא ינום "לא - ישראל לבני בנוגע
אל גו' ד"בא באופן עבודתו ידי על אדרבה: אלא כלל, שינוי אצלו פועל אינו העולם שמצב בלבד זו ולא
ומצב במעמד נעשה שהעולם ועד העולם, קיום - כולו העולם על להשפיע פועל הוא הרי (כנ"ל), התיבה"

ראה". חדש "עולם - ביותר נעלה

וכמו שדֿי", במלכות עולם "לתקן צדקנו, משיח בביאת שיהיה חדש" ל"עולם ההכנה שזוהי - כך כדי ועד
מקצף נשבעתי כן הארץ על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר לי זאת נח מי "כי נח: דפרשת בהפטרה שכתוב
ממילא ובדרך ישראל, מבני איֿשביעותֿרצון של ענין עוד יהיה שלא נשבע שהקב"ה כלומר, בך", ומגער עליך
- שמחה ומתוך אקבצך", גדולים "ברחמים - הגאולה ענין לכללות וזוכים כו', גלות של ענין עוד יהיה לא -
הרחבה של באופן נעשים ישראל בני של שאהליהם כלומר, אהלך", מקום "הרחיבי ובאופן וצהלי", רנה "פצחי

ד"ופרצת". באופן - תפרוצי" ושמאל ש"ימין ועד אריבער", "לכתחילה - אמיתית

קוממיות יוליכנו והוא בראשנו, והקב"ה מהגלות, לצאת ישראל בני כל זוכים ממש שבקרוב - ובפשטות
ממש. בימינו במהרה לארצנו,

:ישראל לנשי במיוחד השייך - נח פרשת עם הקשור נוסף ענין ישנו .
המשפחה, טהרת - נדה ישראל: נשי שנתחייבו המצוות ג' אודות מדובר נח פרשת ריש תנחומא במדרש

טוב. ויום קודש שבת נרות - הנר והדלקת ושתיה, האכילה כשרות - חלה

כלומר, כולו, בעולם תיקון היא פועלת - אלו מצוות ג' מקיימת בישראל אשה שכל זה ידי שעל שם ומבאר
ראה". חדש ד"עולם הענין נפעל ידה ועל כו', הבריאה בהתחלת שנעשה הקלקול את מתקנת שהיא

את אלקים ברא "בראשית בתורה לומד שיהודי זה ידי שעל בראשית דשבת בהתוועדות המדובר דרך [ועל
ברא ש"בראשית בהם ניכר שיהיה שבו, ו"ארץ" ה"שמים" את מחדש בונה הוא הרי - הארץ" ואת השמים

כפשוטם]. ו"ארץ" ב"שמים" שפועל ועד אלקות, גילוי - אלקים"

המצוות כל שאר את - וכמובן הנ"ל, המצוות ג' את מקיימת בישראל אשה שכל זה ידי על נפעל זה וכל
י נעלה באופן כו', חיות מתוך נעשה זה וכל בהן, דרךשמחוייבת על – אנשים ידי על המצוות קיום מאשר ותר

שאין מה שנה, י"ב בגיל בהיותה "בתֿמצוה" נעשית ישראל בת (שלכן באשה" ניתנה יתירה "בינה רז"ל מאמר
שנה). י"ג בגיל בהיותו רק - ישראל בן כן

לאופן ועד אהלך", מקום "הרחיבי - הרחבה מתוך להעשות צריכה אלו ענינים בכל העבודה כללות והנה,
והגבלה, מדידה מכל שלמעלה
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מסופר שלישי) עד (משני היומי חומש ובשיעור התיבה, בנין על לנח הקב"ה ציווי אודות מסופר נח בפרשת
גו'". התיבה אל ביתך וכל אתה "בא הציווי אודות

והתפלה, התורה ותיבות אותיות על קאי ש"תיבה" זֿי) אות הוספות (כש"ט הבעש"ט תורת ידועה והנה,
התורה ותיבות אותיות בתוך מונח) (להיות עצמו את להכניס צריך שיהודי - התיבה" אל גו' ד"בא הפירוש וזהו

בניך". ונשי ואשתך ובניך "אתה - משפחתו כל ועבור עבורו הגנה של ענין נפעל זה ידי ועל והתפלה,

לשם שהוכנסו נח בתיבת שהיה כפי אלא משפחתו, ועל עליו מגינה שה"תיבה" בלבד זו לא מזו: ויתירה
סוגי וכל בעליֿהחיים כל כולו, העולם מכללות כלומר, יאכל", אשר מאכל מכל . . בשר מכל החי "מכל

ראה". חדש "עולם - חדש באופן כולו העולם והקמת קיום נתאפשר זה ידי שעל כך הצמחים,

ובהקדים: - מישראל ואחת אחד כל עבור הוראה ישנה ובזה

שבת, שמירת אודות תורה", "מתן אודות בהם שידובר מוצאים לא אלו פסוקים לומדים שכאשר פי על אף
וחלילה חס ללמוד מה שאין לחשוב יכולים כן, ואם שנים, אלפי לפני שאירע סיפור אם כי בזה, וכיוצא
"תורה שהיא כפי בתורה מסתכלים כאשר אבל בשר, בעיני מסתכלים כאשר רק הוא זה כל הנה - אלו מפסוקים
התורה כאשר (גם בתורה ענין שבכל בודאי הרי היוםֿיומיים, בחייו האדם חיי את המאירה הוראה כלומר, אור",
מישראל. ואחד אחד כל של היוםֿיום לחיי בנוגע הוראה ישנה - שנה) אלפי לפני שאירע מאורע אודות מספרת

ישנו בעולם כאשר גם כי כולו, בעולם השורר ומצב מהמעמד להתפעל מה אין שליהודי - היא וההוראה .
תחתו אל השמים "מאותות ליהודי; כלל שייך זה אין - ליצלן רחמנא ואילו"מבול" מהמה", הגויים יחתו כי

"בלילה". והן "יומם" הן ימינך", יד על צלך ה' שומרך ה' ישראל, שומר יישן ולא ינום "לא - ישראל לבני בנוגע
אל גו' ד"בא באופן עבודתו ידי על אדרבה: אלא כלל, שינוי אצלו פועל אינו העולם שמצב בלבד זו ולא
ומצב במעמד נעשה שהעולם ועד העולם, קיום - כולו העולם על להשפיע פועל הוא הרי (כנ"ל), התיבה"

ראה". חדש "עולם - ביותר נעלה

וכמו שדֿי", במלכות עולם "לתקן צדקנו, משיח בביאת שיהיה חדש" ל"עולם ההכנה שזוהי - כך כדי ועד
מקצף נשבעתי כן הארץ על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר לי זאת נח מי "כי נח: דפרשת בהפטרה שכתוב
ממילא ובדרך ישראל, מבני איֿשביעותֿרצון של ענין עוד יהיה שלא נשבע שהקב"ה כלומר, בך", ומגער עליך
- שמחה ומתוך אקבצך", גדולים "ברחמים - הגאולה ענין לכללות וזוכים כו', גלות של ענין עוד יהיה לא -
הרחבה של באופן נעשים ישראל בני של שאהליהם כלומר, אהלך", מקום "הרחיבי ובאופן וצהלי", רנה "פצחי

ד"ופרצת". באופן - תפרוצי" ושמאל ש"ימין ועד אריבער", "לכתחילה - אמיתית

קוממיות יוליכנו והוא בראשנו, והקב"ה מהגלות, לצאת ישראל בני כל זוכים ממש שבקרוב - ובפשטות
ממש. בימינו במהרה לארצנו,

:ישראל לנשי במיוחד השייך - נח פרשת עם הקשור נוסף ענין ישנו .
המשפחה, טהרת - נדה ישראל: נשי שנתחייבו המצוות ג' אודות מדובר נח פרשת ריש תנחומא במדרש

טוב. ויום קודש שבת נרות - הנר והדלקת ושתיה, האכילה כשרות - חלה

כלומר, כולו, בעולם תיקון היא פועלת - אלו מצוות ג' מקיימת בישראל אשה שכל זה ידי שעל שם ומבאר
ראה". חדש ד"עולם הענין נפעל ידה ועל כו', הבריאה בהתחלת שנעשה הקלקול את מתקנת שהיא

את אלקים ברא "בראשית בתורה לומד שיהודי זה ידי שעל בראשית דשבת בהתוועדות המדובר דרך [ועל
ברא ש"בראשית בהם ניכר שיהיה שבו, ו"ארץ" ה"שמים" את מחדש בונה הוא הרי - הארץ" ואת השמים

כפשוטם]. ו"ארץ" ב"שמים" שפועל ועד אלקות, גילוי - אלקים"

המצוות כל שאר את - וכמובן הנ"ל, המצוות ג' את מקיימת בישראל אשה שכל זה ידי על נפעל זה וכל
י נעלה באופן כו', חיות מתוך נעשה זה וכל בהן, דרךשמחוייבת על – אנשים ידי על המצוות קיום מאשר ותר

שאין מה שנה, י"ב בגיל בהיותה "בתֿמצוה" נעשית ישראל בת (שלכן באשה" ניתנה יתירה "בינה רז"ל מאמר
שנה). י"ג בגיל בהיותו רק - ישראל בן כן

לאופן ועד אהלך", מקום "הרחיבי - הרחבה מתוך להעשות צריכה אלו ענינים בכל העבודה כללות והנה,
והגבלה, מדידה מכל שלמעלה
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לקיום בנוגע וחשבונות והגבלות מדידות עם מתחשבים שאין - המשפחה דטהרת לענין בנוגע כן [וכמו
נוסף, יהודי ילד של לידתו בעצם הברכה המשכת עם בבד שבד בהקב"ה גמור בטחון מתוך ורבו", "פרו מצות
והאחיות], האחים והזקנים, ההורים הבית, בני כל עבור ברכה תוספת עם ביחד עבורו, פרנסה ברכת גם ימשיך

"מידו - הרחבה של באופן הקב"ה של ברכותיו את לקבל ומתאימים ראויים "כלים" נעשים זה ידי ועל
והרחבה". הקדושה הפתוחה המלאה

על זו ברוח ותשפיע לעיל, האמור לכל בקשר טובות ההחלטות כל את תקיים מכן אחת שכל רצון ויהי .
ואור. והולך דמוסיף ובאופן חבריהם), על - אנשים (וכן חברותיה כל

הגלות, חשכת סיום לחושך", שם "קץ היעוד קיום את יותר ומקרבים ממהרים כך - יותר בזה שמוסיפים מה וכל
הגאולה. שלימות - זה עם וביחד צדקנו, משיח ידי על האמיתית גאולה - דגאולה לאתחלתא זוכים ומיד ותיכף

את אלקיך ה' ירחיב "כי אהלך", מקום "הרחיבי - השלימות בתכלית הארץ" ד"שלימות הענין גם יהיה ואז
הגלות). בזמן נמצאים כאשר גם ישראל, לארץ השייכים שטחים על וחלילה חס מוותרים שלא (ובודאי גבולך"

הגאולה של שהדור האריז"ל בכתבי כמבואר - ישראל נשי של ופעולתן בעבודתן במיוחד תלוי זה וכל
שהיו צדקניות נשים בזכות היתה מצרים דיציאת שהגאולה כשם ולכן, ממצרים, שיצא דור אותו הוא העתידה
הגאולה תהיה כן כמו רבינו, משה עם יחד שהלכו ישראל) (ילדי השם" "צבאות את העמידו שהם הדור, באותו
(ילדי השם" "צבאות את מעמידות שהם דמשיחא, דעקבתא דרא שבדורנו, צדקניות נשים של בזכותן העתידה
הראוני ויאמר: מההורים, ואחת אחד לכל ויפנה ממש, בקרוב יבוא אשר - צדקנו משיח עם ביחד שילכו ישראל)

שגדלתם"! ה"גידולים את נא

צדקנו משיח עם ביחד והולכים ובבנותינו", בבנינו ובזקנינו "בנערינו מהגלות, ישראל בני כל יוצאים ואז
ראשם". על עולם ד"שמחת ובאופן הקדושה, לארצנו

הנה בזה), כיוצא ב"כנסים" (כרגיל עומד העולם שעליהם והעמודים הקוין ג' יהיו זה שב"כנס" כדי .
דברי על ונוסף כבראשית", אחרית . . ויגאלנו יושיענו הוא . . אלקינו "הוא - לעיל שהוזכרה התפלה על נוסף

ותורה, דתפלה הקוין ב' לעיל, שנאמרו חז"ל) ומאמרי (פסוקים התורה
לצדקה, לתתו כדי מכן, אחת כל עבור דולר של שטר נתינת ידי על – הצדקה בענין ה"כנס" את נסיים

משלה. בהוספה

ממש בקרוב נזכה - עומד העולם שעליהם העמודים ג' וצדקה, תפלה דתורה הקוין ג' ידי שעל רצון ויהי
שדֿי". במלכות עולם "לתקן השלימות, בתכלית העולם ועמידת לקיום

הפעולות. כל בקיום רבה והצלחה בריא, חורף

עבור דולר של שטר לחלק כדי חב"ד, ובנות נשי של להבאֿכח דולר של שטרות נתן שליט"א אדמו"ר [כ"ק
לצדקה]. לתתו מהנאספות, אחת כל

•
        

      
      

מוגה בלתי

."נאו משיח וואנט "ווי ניגנו כך ואחר חז"ל. ומאמרי הפסוקים י"ב את אמרו .
וחיזוק עידוד לתת - השם" ד"צבאות ה"כנסים" לכל המשותפת הכללית המטרה אודות פעמים כמה דובר .

בלימוד ההוספה ידי על ה"יצר", נגד במלחמתם שיצליחו השם" ל"צבאות השייכים מהילדים ואחת אחד לכל
המצוות. בקיום והידור התורה
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על שנוסף מובן, - עתה) זה שאמרתם (כפי בתורה" גדול כלל זה . . כמוך לרעך "ואהבת הציווי פי ועל
גם זה בכיוון ולהשפיע לעורר אתם צריכים המצוות, דקיום ובהידור התורה בלימוד להוסיף שלכם ההשתדלות

חברותיהן). על - והילדות חבריהם, על - (הילדים וחברותיכן חבריכם אצל

השם", ב"צבאות יותר ומעולים טובים "חיילים" שיהיו - השם" "צבאות של לשורות הצטרפו שכבר אלו הן

אודות שמדובר מכיון הרי - השם" "צבאות של לשורות עדיין הצטרפו לא שהיא סיבה שמאיזה אלו והן
וי יצחק אברהם בן הוא מהם אחד שכל ישראל, ובנות ולאהבני רחל רבקה שרה בת היא מהן אחת וכל עקב,

יהיו וכאשר השם", "צבאות של לשורות שיצטרפו עליהם ולהשפיע לפעול צריכים - מכם) ואחת אחד כל (כמו
השם". ב"צבאות "חייל" להגיע יכול שאליה ביותר הגבוהה לדרגא שיגיעו עד חיל", אל "מחיל ילכו - שם

הקשורה המיוחדת והשליחות לעבודה בהתאם ("פקודתֿיום"), מיוחד ענין "כנס" בכל ישנו - לזה נוסף .
זה. "כנס" מתקיים שבו המיוחד הזמן עם

ד"ראש המיוחדת לעבודה ההכנה עם קשור היה תשמ"ב) אלול (כ"ו הסליחות בימי שנערך ה"כנס" ולדוגמא:
ה"כנס". נערך שבו לזמן בהתאם - "כנס" בכל זה דרך ועל עליכם". "תמליכוני - השנה"

ושליחות "פקודתֿיום" ישנה - תשרי) חודש לאחרי (מיד חשון חודש בהתחלת שנערך זה ל"כנס" ובנוגע
כדלקמן. חשון, לחודש ונכנסים תשרי מחודש יוצאים שבו זה, לזמן בהתאם מיוחדת

עצרת שמיני - תשרי דחודש וחותם הסיום (ובפרט תשרי מחודש בבואנו המיוחדת והשליחות העבודה .
התקופה שבין החילוק אודות ב) ז, השירים (שיר במדרש המבואר פי על מובנת - חשון לחודש תורה) ושמחת

לחורף): מקיץ (המעבר הסוכות חג שלאחרי לתקופה לקיץ) מחורף (המעבר הפסח חג שלאחרי
חג (כי פסח של העצרת כנגד הסוכות) (מחג יום חמישים רחוקה שתהא חג של העצרת היתה "ראויה
לית לחורף, הקיץ מן יוצאים שהן ידי על חג של עצרת אלא הפסח), חג לאחרי יום חמישים הוא השבועות
ומהן קרוב במקום נשואות מהן הרבה, בנות לו שהיו למלך דומה הדבר למה משל וייתון. דייזלון ביומיהו
קרוב במקום שנשואות אלו המלך, אמר אביהם. המלך שלום לשאול כולן באו אחד יום רחוק, למקום נשואות
כולהון דאינון עד אלא ולמיתי, ליזיל בעונתה לית רחוק במקום שנשואות ואלין ולמיתי, ליזיל בעונתה אית
הקב"ה אמר לקיץ, מהחורף נפקין דאינון עד פסח של עצרת כך עמן. ונחדי טב יום חד כולן נעבד הכא, אצלי
חמשים רחוקה אינה לפיכך לחורף מהקיץ יוצאין שהן ידי על חג, של עצרת אבל ולמיתי, למיזל ביומא אית

ונחדי". טב יום חד כולן נעבד הכא דאינון עד אלא ולמיתי, למיזל ביומיא לית הקב"ה אמר יום,

ה לקיץ, מהחורף זה, שלאחרי לתקופה הפסח מחג היציאה נשואותכלומר: ("בנות קרוב למקום יציאה יא
רחוק למקום יציאה היא לחורף, מהקיץ זה, שלאחרי לתקופה הסוכות מחג היציאה ואילו קרוב"); במקום

רחוק"). למקום נשואות . . ("בנות

וחותם סיום - תורה ושמחת עצרת לשמיני (בקשר נשיאינו רבותינו מאמרי וכמה בכמה מבואר זה ענין והנה,
החסידות. דתורת והביאורים המושגים פי על – תשרי) חודש

מילדי החל מישראל, ואחת אחד לכל שניתנה מהתורה חלק הוא הנ"ל שמדרש שמכיון מובן, זה עם וביחד
מורשה משה לנו צוה ("תורה ירושה של באופן כולה התורה את מקבל מהם ואחד אחד שכל הקטנים, ישראל
באותיות גם החסידות) בתורת המבואר פי (על זה ענין לבאר אפשרות שישנה בודאי הרי - יעקב") קהלת
היוםֿיומית בהנהגה ביטוי לידי יבוא זה שלימוד - והעיקר קטנים, לילדים אפילו המובן באופן ביותר, פשוטות

העיקר". הוא "המעשה כי בפועל, במעשה

רחוק"), ל"מקום היציאה אודות מדובר כאשר (גם לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ד"קרוב ובאופן
גו' "קרוב הוא זה ענין מזו: יתירה אלא בפועל, להנהגה בנוגע זה לימוד לנצל שביכלתו בלבד זו לא כלומר,
העיקר". הוא ש"המעשה "לעשותו", - בפועל במעשה והן "בפיך", - בדיבור הן "בלבבך", - במחשבה הן מאד",

:ובהקדים .
של והבתים המחנות בתוך הצבא אנשי נמצאים שבהם זמנים שישנם (כפשוטו) "צבא" בכל במוחש רואים
של במצב הצבא אנשי נמצאים שאז בתוכם"], "ושכנתי הקב"ה אומר עליו יהודי", "בית - [ובעניננו הצבא
זמנים ישנם - זאת ולעומת בפועל); למלחמה יוצאים אינם עדיין (אבל למלחמה הכנה פנים כל על או מנוחה,

בפועל. המלחמה את לנהל כדי רחוק" ל"מקום והולכים ממקומם הצבא אנשי יוצאים שבהם
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לי        

על שנוסף מובן, - עתה) זה שאמרתם (כפי בתורה" גדול כלל זה . . כמוך לרעך "ואהבת הציווי פי ועל
גם זה בכיוון ולהשפיע לעורר אתם צריכים המצוות, דקיום ובהידור התורה בלימוד להוסיף שלכם ההשתדלות

חברותיהן). על - והילדות חבריהם, על - (הילדים וחברותיכן חבריכם אצל

השם", ב"צבאות יותר ומעולים טובים "חיילים" שיהיו - השם" "צבאות של לשורות הצטרפו שכבר אלו הן

אודות שמדובר מכיון הרי - השם" "צבאות של לשורות עדיין הצטרפו לא שהיא סיבה שמאיזה אלו והן
וי יצחק אברהם בן הוא מהם אחד שכל ישראל, ובנות ולאהבני רחל רבקה שרה בת היא מהן אחת וכל עקב,

יהיו וכאשר השם", "צבאות של לשורות שיצטרפו עליהם ולהשפיע לפעול צריכים - מכם) ואחת אחד כל (כמו
השם". ב"צבאות "חייל" להגיע יכול שאליה ביותר הגבוהה לדרגא שיגיעו עד חיל", אל "מחיל ילכו - שם

הקשורה המיוחדת והשליחות לעבודה בהתאם ("פקודתֿיום"), מיוחד ענין "כנס" בכל ישנו - לזה נוסף .
זה. "כנס" מתקיים שבו המיוחד הזמן עם

ד"ראש המיוחדת לעבודה ההכנה עם קשור היה תשמ"ב) אלול (כ"ו הסליחות בימי שנערך ה"כנס" ולדוגמא:
ה"כנס". נערך שבו לזמן בהתאם - "כנס" בכל זה דרך ועל עליכם". "תמליכוני - השנה"

ושליחות "פקודתֿיום" ישנה - תשרי) חודש לאחרי (מיד חשון חודש בהתחלת שנערך זה ל"כנס" ובנוגע
כדלקמן. חשון, לחודש ונכנסים תשרי מחודש יוצאים שבו זה, לזמן בהתאם מיוחדת

עצרת שמיני - תשרי דחודש וחותם הסיום (ובפרט תשרי מחודש בבואנו המיוחדת והשליחות העבודה .
התקופה שבין החילוק אודות ב) ז, השירים (שיר במדרש המבואר פי על מובנת - חשון לחודש תורה) ושמחת

לחורף): מקיץ (המעבר הסוכות חג שלאחרי לתקופה לקיץ) מחורף (המעבר הפסח חג שלאחרי
חג (כי פסח של העצרת כנגד הסוכות) (מחג יום חמישים רחוקה שתהא חג של העצרת היתה "ראויה
לית לחורף, הקיץ מן יוצאים שהן ידי על חג של עצרת אלא הפסח), חג לאחרי יום חמישים הוא השבועות
ומהן קרוב במקום נשואות מהן הרבה, בנות לו שהיו למלך דומה הדבר למה משל וייתון. דייזלון ביומיהו
קרוב במקום שנשואות אלו המלך, אמר אביהם. המלך שלום לשאול כולן באו אחד יום רחוק, למקום נשואות
כולהון דאינון עד אלא ולמיתי, ליזיל בעונתה לית רחוק במקום שנשואות ואלין ולמיתי, ליזיל בעונתה אית
הקב"ה אמר לקיץ, מהחורף נפקין דאינון עד פסח של עצרת כך עמן. ונחדי טב יום חד כולן נעבד הכא, אצלי
חמשים רחוקה אינה לפיכך לחורף מהקיץ יוצאין שהן ידי על חג, של עצרת אבל ולמיתי, למיזל ביומא אית

ונחדי". טב יום חד כולן נעבד הכא דאינון עד אלא ולמיתי, למיזל ביומיא לית הקב"ה אמר יום,

ה לקיץ, מהחורף זה, שלאחרי לתקופה הפסח מחג היציאה נשואותכלומר: ("בנות קרוב למקום יציאה יא
רחוק למקום יציאה היא לחורף, מהקיץ זה, שלאחרי לתקופה הסוכות מחג היציאה ואילו קרוב"); במקום

רחוק"). למקום נשואות . . ("בנות

וחותם סיום - תורה ושמחת עצרת לשמיני (בקשר נשיאינו רבותינו מאמרי וכמה בכמה מבואר זה ענין והנה,
החסידות. דתורת והביאורים המושגים פי על – תשרי) חודש

מילדי החל מישראל, ואחת אחד לכל שניתנה מהתורה חלק הוא הנ"ל שמדרש שמכיון מובן, זה עם וביחד
מורשה משה לנו צוה ("תורה ירושה של באופן כולה התורה את מקבל מהם ואחד אחד שכל הקטנים, ישראל
באותיות גם החסידות) בתורת המבואר פי (על זה ענין לבאר אפשרות שישנה בודאי הרי - יעקב") קהלת
היוםֿיומית בהנהגה ביטוי לידי יבוא זה שלימוד - והעיקר קטנים, לילדים אפילו המובן באופן ביותר, פשוטות

העיקר". הוא "המעשה כי בפועל, במעשה

רחוק"), ל"מקום היציאה אודות מדובר כאשר (גם לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך ד"קרוב ובאופן
גו' "קרוב הוא זה ענין מזו: יתירה אלא בפועל, להנהגה בנוגע זה לימוד לנצל שביכלתו בלבד זו לא כלומר,
העיקר". הוא ש"המעשה "לעשותו", - בפועל במעשה והן "בפיך", - בדיבור הן "בלבבך", - במחשבה הן מאד",

:ובהקדים .
של והבתים המחנות בתוך הצבא אנשי נמצאים שבהם זמנים שישנם (כפשוטו) "צבא" בכל במוחש רואים
של במצב הצבא אנשי נמצאים שאז בתוכם"], "ושכנתי הקב"ה אומר עליו יהודי", "בית - [ובעניננו הצבא
זמנים ישנם - זאת ולעומת בפועל); למלחמה יוצאים אינם עדיין (אבל למלחמה הכנה פנים כל על או מנוחה,

בפועל. המלחמה את לנהל כדי רחוק" ל"מקום והולכים ממקומם הצבא אנשי יוצאים שבהם
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לי       

הרמטכ"ל נמצא מקום ובכל זמן בכל הרי - השם" ל"צבאות ביחס רחוק" "מקום של המשמעות מהי
הארץ כל ומלא עליו נצב ה' "והנה עתה: זה שאמרתם וכפי השם", ד"צבאות "חייל" כל עם ביחד (הקב"ה)
המלחמה את לנהל יותר) ממנו (רחוק יותר קשה האדם של שמבחינתו פירושו, רחוק" "מקום אלא - כבודו"

בשלימותה. היצר) (מלחמת

הקיץ: לתקופת החורף תקופת שבין החילוק זה הרי - השנה לתקופות ובנוגע

ש כפי - הקור מפני להפגע שלא מיוחדת בזהירות צורך יש ולכן, בעולם, קור שורר החורף רואיםבתקופת
מיוחדות, נעליים מיוחדים, לבגדים הם זקוקים החורף, בזמן למלחמה יוצאים הצבא אנשי שכאשר במוחש
והלילות קצרים הימים החורף בתקופת - לזה ונוסף בעולם. השורר הקור מפני ייפגעו שלא כדי בזה, וכיוצא

החושך. את להאיר כדי באור, מיוחדת להוספה זקוקים ולכן, יותר, גדולה הלילה שחשכת כלומר, ארוכים,

(ובכללות השנה במשך זמנים שישנם - השם" "צבאות של ושליחותם תפקידם - לעניננו בנוגע מובן כן וכמו
בבחינת היא העבודה ואז כדלקמן, קדושה, לעניני ביחס יותר וחשוך קר הוא העולם שבהם החורף) בתקופת -

כדלקמן. יותר, קשה עבודה כלומר, רחוק", "מקום

:בזה והביאור .
שב"ימים - החול דימי בזמן העבודה לאופן טובים" ד"ימים בזמן העבודה אופן בין כללי חילוק ישנו
מתבטא שזה כפי מלמעלה, מיוחדת כח נתינת ישנה זה שבזמן מכיון יותר, בנקל היא העבודה כללות טובים"
מכל ורוממתנו . . העמים מכל בחרתנו "אתה פעמים) וכמה (כמה אומרים שבהם טובים" ד"ימים בתפלות
אודות מדובר כאשר כן שאין מה לשמחה", "מועדים - השמחה בענין מיוחדת הוספה וישנה כו'", הלשונות

טובים". כב"ימים מיוחדת כח נתינת אין שבהם החול), (ימי השנה ימי בשאר העבודה

עובדו אם ולב כליות ובוחן עליו ומביט כבודו הארץ כל ומלא עליו נצב "ה' כולה השנה כל במשך אמנם
"ישמח בשמחה", ה' את "עבדו שכתוב כמו שמחה, של בתנועה יהודי נמצא כולה השנה כל ובמשך כראוי",
אבל - אתו] ביחד תמיד ונמצא השם", ל"צבאות הכניסו שהקב"ה העובדה עצם על [שמחה בעושיו" ישראל
ל"ימים החול ימי בין העבודה באופן חילוק שישנו השם") "צבאות אצל (ובמיוחד במוחש רואים כן פי על אף
השמחה ענין מאשר יותר נעלה באופן המילה, מובן במלוא לשמחה" "מועדים ושמחה, מנוחה ימי טובים",
עצמם) לשמחה" ה"מועדים (בין שמחתנו" "זמן אודות מדובר כאשר וכמה כמה אחת ועל כולה, השנה שבכל

תורה. ושמחת עצרת דשמיני השמחה - יותר ולמעלה השואבה", בית "שמחת -

לתקופה לקיץ), (מחורף הקיץ לימי ונכנסים הפסח מחג יוצאים שבה התקופה שבין החילוק מובן זה פי ועל
שבין החילוק בדוגמת - לחורף) (מקיץ חשון מחודש החל החורף, לימי ונכנסים הסוכות מחג יוצאים שבה

רחוק": ל"מקום קרוב" "מקום

הקיץ לתקופת ה'"], ד"צבאות בתואר ישראל בני נקראו [שאז חרותנו" "זמן הפסח, מחג יוצאים כאשר
טוב" "יום שוב יהיה בלבד יום חמישים שבעוד השם" ל"צבאות המשתייך ואחד אחד כל יודע - לקיץ) (מחורף

כו'". העמים מכל בחרתנו "אתה שוב יאמרו שאז לשמחה", "מועדים תורתנו"), מתן "זמן השבועות, (חג

אחד שבכל ימים אלא חול, ימי סתם אינם - השבועות לחג הפסח חג שבין יום החמישים גם לזה: ונוסף
השליחות את למלא מיוחדת כח נתינת ישנה אלו שבימים ומובן העומר", ד"ספירת המצוה את מקיימים מהם

יותר. בנקל השם" ד"צבאות והתפקיד

בדוגמת זה הרי הפסח, חג שלאחרי בתקופה היצר למלחמת השם" "צבאות יוצאים כאשר - זה פי ועל
(לנצח השם" ד"צבאות והתפקיד השליחות את למלא יותר נקל שאז כלומר, בלבד, קרוב" ל"מקום היציאה
כל - חדשים כמה וכעבור טוב", "יום שוב מגיע ביותר קצרה תקופה שתוך שיודעים מכיון היצר), במלחמת

תשרי. דחודש טובים" ה"ימים

עד הנה - לחורף) (מקיץ חשון מחודש החל החורף, לתקופת תשרי) (חודש הסוכות מחג יוצאים כאשר אבל
מיוחדת ותזכורת כח נתינת תהיה אז ורק חדשים, ששה ארוכה, תקופה תעבור הפסח) (חג הבא טוב" "יום שיגיע
בדוגמת היא לחורף) (מקיץ חשון לחודש תשרי מחודש היציאה ולכן, וכו'", העמים מכל בחרתנו ש"אתה

השם". ד"צבאות והתפקיד השליחות את למלא (לכאורה) יותר קשה שאז כלומר, רחוק", ל"מקום היציאה
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לנתינת זקוקים - חשון) לחודש תשרי מחודש לחורף, (מהקיץ רחוק" ל"מקום לצאת שצריכים מכיון והנה, .
היא העבודה (כאשר רחוק" ב"מקום גם השם" ד"צבאות והתפקיד השליחות את למלא שיוכלו כדי מיוחדת כח

יותר). קשה
(ולא הסוכות חג לאחרי ומיד תיכף הבאה חג") של ("עצרת תורה ושמחת עצרת דשמיני הענין כללות וזהו
. . שנשואות אלו המלך, "אמר המדרש: כדברי - יום) חמישים שרחוקה - השבועות חג - פסח" של כ"עצרת

ונחדי": טב יום חד כולן נעבד הכא דאינון עד . . רחוק במקום

על שנערכת ביותר ונעלית גדולה שמחה מיוחדת, כח נתינת ישנה - רחוק" ל"מקום לצאת שצריכים מכיון
לנהל כיצד ההוראות ניתנו שבה - תורה" "שמחת - התורה עם הקשורה שמחה (הקב"ה), אביהם" "המלך ידי

רחוק". ב"מקום גם והתפקיד השליחות את

(כולל טובים הימים שבשאר מהשמחה יותר נעלה באופן היא שבו שהשמחה - תורה שמחת - זה טוב" ו"יום
יום דחמישים והקדמה הכנה לאחרי זאת מקבלים שהיו מדה באותה ישראל לבני ניתן השואבה"), בית "שמחת
שבדבר. העילוי גודל מובן שמזה יום), חמישים במשך ההכנה עבודת לאחרי שבאה פסח" של "עצרת (בדוגמת

שזוהי רחוק", ל"מקום יוצאים שאז חשון, בחודש המתחילה העבודה לקראת כח נתינת בתור - זה וכל
כנ"ל. באמצע, לשמחה") ("מועדים טוב יום ללא שלימים חדשים ששה החורף, דתקופת העבודה

:חשון חודש בהתחלת שנערך - זה ל"כנס" המיוחדת "פקודתֿהיום" וזוהי .
ה"ימים מריבוי חשון, לחודש תשרי מחודש עוברים שבה בתקופה יחדיו מתכנסים השם" "צבאות כאשר
לשמחה") ("מועדים טובים" "ימים בה שאין חשון) בחודש (המתחילה החורף לתקופת תשרי דחודש טובים"

זו: בתקופה ה"יצר" של מטענותיו להתפעל שלא מיוחד לעידוד זקוקים - רחוק" ל"מקום יציאה -

אזי - כו' יותר קשה עבודה שזוהי רחוק", ל"מקום לצאת אתה שצריך מכיון יהודי: לילד ה"יצר" אומר וכך
הלימוד מזמני תוריד ואדרבה: התורה, בלימוד המדה על יתר תתאמץ אל ולמשחקים, למנוחה הזמן את תנצל

"משחקים"! עבור

אין ולכן, בריא, לגוף הנך זקוק רחוק", ל"מקום אתה שיוצא מכיון ושתיה: אכילה לעניני בקשר כן וכמו
- זה דרך ועל בריא, יהיה שהגוף העיקר ושתיה, האכילה בכשרות כך כל ולדייק להחמיר וחלילה חס צורך
הברכה את לחטוף פנים כל על או וחלילה, חס ברכה אמירת ללא מסויים דבר לאכול אתה יכול - היצר טוען
יהיה שהגוף כדי מהר, שיותר מה ולשתות לאכול - העיקר תיבות), ב' או א' תיבה תדלג אם (אפילו במהירות

רחוק". ב"מקום גם כדבעי ושליחותו תפקידו את למלא יוכל ואז בריא,

אבל בשלימות, בריא יהיה שהגוף הקב"ה רוצה בודאי השם": ל"צבאות השייך ילד כל עונה זה על הנה
חס ברכה בלא אכילה או וחלילה, חס בלתיֿכשר דבר אכילת ידי על להיות יכולה אינה יהודי של בריאותו
גופו, את המחיה שהיא היהודי של לנשמתו וחלילה חס מזיקים אלו שדברים מכיון כי - בזה וכיוצא וחלילה,

ידי על אדרבה) אלא הגוף, בבריאות מוסיף זה שאין בלבד זו (לא וחלילה!הרי חס לגוף גם נזק נגרם זה

בלא חדשים (ששה רחוק" "מקום אודות שמדובר מכיון ביותר, קשה עבודה שזוהי טוען ה"יצר" וכאשר
שמתרחש מה כלל מבין אינך "כסיל"! הנך השם": ל"צבאות השייך ילד כל לו עונה - לשמחה") "מועדים
תפקידו את למלא יוכל ואחד אחד שכל מיוחדים כחות הקב"ה נותן רחוק", ל"מקום לצאת שצריכים מכיון כאן!
שהרי ה), סעיף (כנ"ל וחושך קור בעולם שורר החורף שבתקופת זה על הבט מבלי השם", ב"צבאות ושליחותו

תורה"! מ"שמחת עתה זה באים

תפקידו את שממלא בלבד זו ולא ב"מקוםֿרחוק", ושליחות לעבודה מישראל ואחד אחד כל יוצא זה ובכח
סוכה" "נוי הסוכות, שבחג הדר" עץ ד"פרי הענין בדוגמת - הידור של באופן זאת עושה הוא אלא ושליחותו,

ומצוותיה. תורה קדושה, עניני בכל כולה, השנה כל על נמשך (ההידור) זה שענין וכו',

בקשר מיוחדת כח נתינת ענינה חג" של ש"עצרת ד) (סעיף דלעיל המדרש מדברי הנלמדת ההוראה וזוהי .
כולל ויום, יום בכל - ימינו" ואורך "חיינו שהיא מהתורה חלק הוא זה וענין רחוק", ב"מקום העבודה לכללות

רחוק". "מקום החורף, דתקופת החדשים ששת -
עצה "עוצו - לגמרי אותו שמבטלים עד בשלימות, היצר בנצחון מצליחים - זו מיוחדת כח נתינת ידי ועל

כו'". עליו נצב "ה' אֿל", עמנו "כי - הדבר וטעם גו'", ותופר
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לה        

לנתינת זקוקים - חשון) לחודש תשרי מחודש לחורף, (מהקיץ רחוק" ל"מקום לצאת שצריכים מכיון והנה, .
היא העבודה (כאשר רחוק" ב"מקום גם השם" ד"צבאות והתפקיד השליחות את למלא שיוכלו כדי מיוחדת כח

יותר). קשה
(ולא הסוכות חג לאחרי ומיד תיכף הבאה חג") של ("עצרת תורה ושמחת עצרת דשמיני הענין כללות וזהו
. . שנשואות אלו המלך, "אמר המדרש: כדברי - יום) חמישים שרחוקה - השבועות חג - פסח" של כ"עצרת

ונחדי": טב יום חד כולן נעבד הכא דאינון עד . . רחוק במקום

על שנערכת ביותר ונעלית גדולה שמחה מיוחדת, כח נתינת ישנה - רחוק" ל"מקום לצאת שצריכים מכיון
לנהל כיצד ההוראות ניתנו שבה - תורה" "שמחת - התורה עם הקשורה שמחה (הקב"ה), אביהם" "המלך ידי

רחוק". ב"מקום גם והתפקיד השליחות את

(כולל טובים הימים שבשאר מהשמחה יותר נעלה באופן היא שבו שהשמחה - תורה שמחת - זה טוב" ו"יום
יום דחמישים והקדמה הכנה לאחרי זאת מקבלים שהיו מדה באותה ישראל לבני ניתן השואבה"), בית "שמחת
שבדבר. העילוי גודל מובן שמזה יום), חמישים במשך ההכנה עבודת לאחרי שבאה פסח" של "עצרת (בדוגמת

שזוהי רחוק", ל"מקום יוצאים שאז חשון, בחודש המתחילה העבודה לקראת כח נתינת בתור - זה וכל
כנ"ל. באמצע, לשמחה") ("מועדים טוב יום ללא שלימים חדשים ששה החורף, דתקופת העבודה

:חשון חודש בהתחלת שנערך - זה ל"כנס" המיוחדת "פקודתֿהיום" וזוהי .
ה"ימים מריבוי חשון, לחודש תשרי מחודש עוברים שבה בתקופה יחדיו מתכנסים השם" "צבאות כאשר
לשמחה") ("מועדים טובים" "ימים בה שאין חשון) בחודש (המתחילה החורף לתקופת תשרי דחודש טובים"

זו: בתקופה ה"יצר" של מטענותיו להתפעל שלא מיוחד לעידוד זקוקים - רחוק" ל"מקום יציאה -

אזי - כו' יותר קשה עבודה שזוהי רחוק", ל"מקום לצאת אתה שצריך מכיון יהודי: לילד ה"יצר" אומר וכך
הלימוד מזמני תוריד ואדרבה: התורה, בלימוד המדה על יתר תתאמץ אל ולמשחקים, למנוחה הזמן את תנצל

"משחקים"! עבור

אין ולכן, בריא, לגוף הנך זקוק רחוק", ל"מקום אתה שיוצא מכיון ושתיה: אכילה לעניני בקשר כן וכמו
- זה דרך ועל בריא, יהיה שהגוף העיקר ושתיה, האכילה בכשרות כך כל ולדייק להחמיר וחלילה חס צורך
הברכה את לחטוף פנים כל על או וחלילה, חס ברכה אמירת ללא מסויים דבר לאכול אתה יכול - היצר טוען
יהיה שהגוף כדי מהר, שיותר מה ולשתות לאכול - העיקר תיבות), ב' או א' תיבה תדלג אם (אפילו במהירות

רחוק". ב"מקום גם כדבעי ושליחותו תפקידו את למלא יוכל ואז בריא,

אבל בשלימות, בריא יהיה שהגוף הקב"ה רוצה בודאי השם": ל"צבאות השייך ילד כל עונה זה על הנה
חס ברכה בלא אכילה או וחלילה, חס בלתיֿכשר דבר אכילת ידי על להיות יכולה אינה יהודי של בריאותו
גופו, את המחיה שהיא היהודי של לנשמתו וחלילה חס מזיקים אלו שדברים מכיון כי - בזה וכיוצא וחלילה,

ידי על אדרבה) אלא הגוף, בבריאות מוסיף זה שאין בלבד זו (לא וחלילה!הרי חס לגוף גם נזק נגרם זה

בלא חדשים (ששה רחוק" "מקום אודות שמדובר מכיון ביותר, קשה עבודה שזוהי טוען ה"יצר" וכאשר
שמתרחש מה כלל מבין אינך "כסיל"! הנך השם": ל"צבאות השייך ילד כל לו עונה - לשמחה") "מועדים
תפקידו את למלא יוכל ואחד אחד שכל מיוחדים כחות הקב"ה נותן רחוק", ל"מקום לצאת שצריכים מכיון כאן!
שהרי ה), סעיף (כנ"ל וחושך קור בעולם שורר החורף שבתקופת זה על הבט מבלי השם", ב"צבאות ושליחותו

תורה"! מ"שמחת עתה זה באים

תפקידו את שממלא בלבד זו ולא ב"מקוםֿרחוק", ושליחות לעבודה מישראל ואחד אחד כל יוצא זה ובכח
סוכה" "נוי הסוכות, שבחג הדר" עץ ד"פרי הענין בדוגמת - הידור של באופן זאת עושה הוא אלא ושליחותו,

ומצוותיה. תורה קדושה, עניני בכל כולה, השנה כל על נמשך (ההידור) זה שענין וכו',

בקשר מיוחדת כח נתינת ענינה חג" של ש"עצרת ד) (סעיף דלעיל המדרש מדברי הנלמדת ההוראה וזוהי .
כולל ויום, יום בכל - ימינו" ואורך "חיינו שהיא מהתורה חלק הוא זה וענין רחוק", ב"מקום העבודה לכללות

רחוק". "מקום החורף, דתקופת החדשים ששת -
עצה "עוצו - לגמרי אותו שמבטלים עד בשלימות, היצר בנצחון מצליחים - זו מיוחדת כח נתינת ידי ועל

כו'". עליו נצב "ה' אֿל", עמנו "כי - הדבר וטעם גו'", ותופר
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לו       

מכיון - קרוב" ב"מקום שבעבודה השמחה מאשר יותר עוד ביותר, גדולה שמחה מתוך נעשית זו ועבודה
תורה". מ"שמחת נלקחת זו לעבודה כח שהנתינת

- הקב"ה אצל יותר גדולה שמחה פועל זה הרי גדולה, שמחה מתוך נעשית ישראל בני עבודת וכאשר
המצטרך, בכל הקב"ה של ברכותיו בהמשכת והצלחה ברכה תוספת נמשכת זה ידי ועל במעשיו", ה' "ישמח
. בריאתו ותכלית האדם כל "וזה עתה: זה שאמרתם כפי - הקב"ה של שליחותו במילוי הצלחה מברכת החל
לאחים להורים כולו, לבית - המצטרך בכל והצלחה ברכה נמשכת זה ידי ועל בתחתונים", זו דירה לו להיות .

ה'. תורת לומדים שבו בביתֿהספר החברים ולכל ולאחיות,

האמיתית בגאולה עולם" "שמחת - והנצחית האמיתית השמחה את וממהרים מקרבים הנ"ל כל ידי ועל
צדקנו. משיח ידי על והשלימה

***

ה"סטענד על שהונח (ב"דף" הנני רואה ישראל",. "אחדות של בנושא ל"תחרות" אתם שמתכוננים שלי) ער"
ישראל". ל"אחדות באים זה ידי שעל בתורה", גדול כלל זה . . כמוך לרעך "ואהבת עתה: זה שאמרתם למה בהתאם

חכמה": תרבה סופרים "קנאת - ענינו "תחרות" של האמיתי המושג

סופרים שהיו סופרים, ראשונים נקראו ("לפיכך שבתורה האותיות את שסופרים אלו על קאי - "סופרים"
אחד לכל (שניתנה תורה ללמוד שמתחילים ישראל ילדי - לראש ולכל א)). ל, (קידושין שבתורה" האותיות כל
לומדים בתורה), יותר עמוקים (ענינים וכו' גמרא ללמוד יכולים שהם לפני עוד כי יעקב"), ל"קהלת השייך ואחד

שבתורה. והחביבות היוקר גודל מפני שבתורה, האותיות את וסופרים שבכתב, תורה הם

את לו נתן שהקב"ה (העם הספר" ל"עם השייכים הילדים בין - סופרים" "קנאת - "תחרות" נערכת וכאשר
כלומר, חכמה", "תרבה - היא הדברים תוצאת הרי יעקב"), קהלת "מורשה ירושה, של באופן התורה" "ספר
תאמין"] אל - ומצאתי יגעתי "לא כן שאין מה תאמין", - ומצאתי ["יגעתי ומתייגע משתדל מהם אחד שכל

הקב"ה. של חכמתו שהיא תורה, - האמיתית בחכמה ולהרבות להוסיף

כל כלומר, מכם, ואחת אחד כל של והכישורים לאפשרויות בהתאם היא בזה והיגיעה שההשתדלות ומובן,
"טלית לובשים שילדים לילדות, ילדים בין השם" ב"צבאות הכללי החילוק בדוגמת - ענינו לפי מכם ואחת אחד
השייכים אלו בין מיוחדים ותפקידים נוספים חילוקים ישנם כן וכמו טוב, ויום שבת נרות מדליקות וילדות קטן",

השם". ל"צבאות

ולהתייגע להשתדל צריך ואחד אחד שכל כלומר, תאמין", ומצאתי "יגעתי - היא שבזה הכללית והנקודה
חכמה". תרבה סופרים "קנאת - זה ידי ועל יכלתו, כמיטב

הנושא - (ובעניננו ה"תחרות" נערכת שבו בנושא עוסקים שבה ביגיעה והשלימות ההצלחה למדת ובהתאם
מטרה מתוך הילדים, דשאר סופרים" ה"קנאת את יותר לעורר כדי מיוחד, "פרס" ינתן - ישראל") ד"אחדות

חכמה". "תרבה זה ידי שעל

ולשומרי יראוך אשר לכל אני "חבר - מישראל ואחד אחד לכל המלך דוד של וההוראה הציווי פי ועל .
ה' יראת בהם שיש - ישראל ילדי - יהודים פוגשים שכאשר כלומר, סג), קיט, (תהלים ("יראוך")פקודיך"

ברצוני - גו'") יראוך אשר לכל אני ("חבר עמהם להתחבר צריכים פקודיך"), ("שומרי מצוות ומקיימים
ישראל". ד"אחדות הענין כללות - ביניכם ה"תחרות" נערכת שבו בנושא חלק ולקחת להשתתף

הרי - ברֿמצוה שלפני ילדים בין "תחרות" שזוהי מכיון שביניכם, ב"תחרות" להשתתף יכול שאינני ואף
יראוך אשר לכל אני "חבר בתור - עמכם להשתתף אם כי זו, ב"תחרות" שיתנו ה"פרס" את לקבל מבקש אינני
בהתאם יעסוק מאתנו ואחד אחד כל – לעיל וכאמור ישראל". "אחדות של בנושא בפעולותיכם - גו'"

שלו. לאפשרויות

תרבה סופרים ד"קנאת מה"תחרות" כתוצאה מצוותיה וקיום התורה בלימוד ההוספה אודות לעיל האמור .
מיוחדת, שליחות ישנה חודש בכל (שהרי חשון בחודש שישנה המיוחדת לברכה בהתאם זה הרי - חכמה"
אודות מספרת - היהודי של חייו את המאירה אור", "תורה - שהתורה כפי מיוחדת), ברכה - לכך ובהתאם

זה: בחודש המיוחדת הברכה
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לז        

"ויבנהו - ארוך זמן במשך היה המלך שלמה ידי על הראשון המקדש בית שבנין לח) ו, (א' במלכים מסופר
לכל הבית כלה השמיני החודש הוא בול בירח עשרה האחת "ובשנה חשון: בחודש היה וסיומו שנים", שבע

משפטיו". ולכל דבריו

ישראל בני של עבודתם מצד אבל זה, לאחרי זמן משך אמנם היתה וכו' הקרבנות והקרבת המקדש בית [חנוכת
חשון]. בחודש שנים") "שבע (שנמשכה המקדש בית דבנין העבודה נסתיימה - המלך שלמה של בראשותו

לייקר צריכים כמה עד - חשון בחודש נסתיים המקדש בית שבנין התורה מסיפור הנלמדת ההוראה וזוהי
זכו שבו חודש - ביותר ונעלית מיוחדת ברכה בו שישנה חודש היותו בפני חשון, דחודש הזמן את ולהעריך

המקדש! בית בנין את לסיים ישראל בני

ההכנה (לאחרי המלך שלמה ידי על המקדש בית בנין כי - מישראל ואחד אחד לכל השייך ענין שזהו ומובן
משה ידי על שנבנה המשכן בדוגמת ישראל, כל של ובהשתתפותם בעזרתם היה המלך) דוד ידי על שהיתה

המשכן. בנין עבור נדבותיהם ידי על ישראל בני כל בו שהשתתפו לארץ) הכניסה (לפני רבינו

חשון שחודש מובן, - הראשון המקדש בית בבנין ישראל בני של פעולתם נסתיימה חשון שבחודש ומכיון
קפד). רמז מלכים שמעוני ילקוט גם (ראה השלישי המקדש בית לבנין ביותר מסוגל הוא

על – מישראל ואחת אחד כל להשתתף (וצריך) יכול הוספהובזה קדושה, עניני בכל מוסיף שהוא זה ידי
את מפיץ שהוא כלומר, כולה, לסביבה בנוגע והן לעצמו בנוגע הן בהידור, המצוות ובקיום התורה בלימוד
ונמשכת מתפשטת שממנו קדוש, בית - המקדש" "בית של ענינו כללות [שזהו כולה הסביבה בכל הקדושה אור

השלישי. המקדש בית לבנין המתאימה ההכנה וזוהי כולו], בעולם קדושה

מצוותיה, וקיום התורה בלימוד חכמה"] תרבה סופרים "קנאת ידי [על ההוספה שכללות מובן זה פי ועל
המקדש בית לבנין מתאימה הכנה מהוה - בתורה" גדול "כלל ישראל, ואחדות ישראל דאהבת בענין - ובמיוחד
בית לבנין בקשר מיוחדת וסגולה ברכה בו שיש חודש חשון, בחודש נעשית זו הוספה כאשר ובפרט השלישי.

הראשון. המקדש בית בנין נסתיים שבו מכיון המקדש,

והנהגה התורה לימוד ידי על נפעל זה שענין מכיון כי - שנים" "שבע וחלילה חס להמתין צורך שאין ומובן
התורה הרי יעקב", קהלת ד"מורשה באופן מכם ואחת אחד לכל כבר ניתנה והתורה התורה, הוראות פי על

ומצאתי". ש"יגעתי בודאי הרי היגיעה, ענין ישנו שכאשר אומרת עצמה

גם ישנו כאשר ובפרט בהידור, מצוותיה וקיום התורה בלימוד יוסיף מכם ואחד אחד שכל רצון ויהי .
חכמה", תרבה סופרים ד"קנאת הענין

גם באים ומזה מכם, ואחד אחד כל אצל ומצוותיה) התורה (שלימות התורה" ד"שלימות הענין יהיה זה ידי ועל
ישראל. כלל של שלימותם והן ובנשמה, בגוף בריאות - מישראל ואחת אחד כל של שלימותו הן העם", ל"שלימות

ישראל בני עם היות על שנוסף כלומר, התורה", "שלימות עם ביחד העם" ד"שלימות הענין ישנו וכאשר
ובפשטות הארץ", ל"שלימות גם זוכים - מצוותיה וקיום התורה דלימוד הקדושה גם אצלם ישנה קדוש" "גוי
עיר לירושלים - גופא ושם הקדושה, לארצנו ובהנהגתו, צדקנו משיח עם ביחד הולכים ישראל בני שכל -

ממש. בימינו במהרה שיבנה השלישי, המקדש לבית - גופא ושם הקודש,

מסוגלים שהם מיוחדים ימים חשון בחודש ישנם - חשון חודש כללות אודות לעיל האמור על נוסף .
הנ"ל: לכל ביותר

ש ה"אחרון מגיע היה שבו היום הוא חשון ז' בחשון: (לאחרישבעה מירושלים בלכתו פרת", לנהר בישראל
לביתו. לשוב לרגל) שעלה

(כולל הסוכות חג את שם לחגוג כדי המקדש ולבית לירושלים לרגל עולים היו ישראל בני כאשר כלומר:
לאהליהם וילכו . . העם את שלח השמיני "ביום - לבתיהם שבים היו זה לאחרי הנה תורה), ושמחת עצרת שמיני
אלקיכם" ה' לפני "ושמחתם - המקדש בבית שהיתה והשמחה המקדש, דבית הקדושה את עמהם בקחתם גו'",

כולה. השנה כל על -

מגיע היה שאז חשון, ז' עד נמשך היה לביתו) המקדש מבית מישראל ואחד אחד דכל (ההליכה זה וענין
ישיבה של ומצב במעמד מישראל ואחד אחד כל כבר היה חשון בז' כלומר, פרת". לנהר שבישראל ה"אחרון

יהדות. לעניני ביחס הרוחני, במובן "לבטח" ישיבה - הגלות ובזמן בביתו. "לבטח"
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לח       

צריכים שבו הזמן שזה מישראל ואחד אחד לכל ומעורר מזכיר זה הרי חשון, דז' התאריך מגיע כאשר ולכן,
השנה), (בראש עליכם" ד"תמליכוני מהענין החל תשרי, חודש במשך שנאסף הרוחני המטען את לפרק להתחיל

כולה. השנה כל על - שמחתנו") ("זמן השמחה ענין לכללות ועד

בראש הלבנה וחידוש מולד שלאחרי כלומר, באשלמותא", סיהרא "קיימא חשון בט"ו בחשון: עשר חמשה
בחודש. בט"ו ובמילואה בשלימותה מאירה שהיא עד וגדלה הולכת היא הרי חודש,

עתידים - ישראל בני - "שהם אומרים: - חשון) (ז' בחודש השביעי מיום החל הלבנה את מקדשים כאשר והנה,
הלבנה את לקדש משתדלים (שהרי ובשלימותה במילואה אינה הלבנה שעדיין פי על אף כלומר, כמותה", להתחדש
הלבנה למילוי עד הלבנה, באור נוסף ליום שמיום יודעים הלבנה), מילוי לפני בחודש, ז' מיום החל - בזריזות
העתידה. בגאולה כמותה", להתחדש עתידים "שהם - ישראל לבני בנוגע זה דרך ועל בחודש. בט"ו בשלימותה

שגם ישראל לבני עידוד נותן בחודש בט"ו בשלימותה ומילואה הלבנה דחידוש הענין שכללות מובן ומזה
מכל שונות ד"דתיהם באופן הם יתנהגו העמים", בין ומפורד ד"מפוזר ומצב במעמד בגלות, נמצאים כאשר
האמורה ההנהגה ידי ועל עת, בכל עליהם ושומר עמהם הנמצא (הרמטכ"ל) הקב"ה של לרצונו בהתאם עם",
שבכל העמים כל את מנהיגים והם עולם", "לאור נעשים ישראל שבני כלומר, - כמותה" "להתחדש זוכים
לירושלים הקדושה, לארצנו - חידוש של באופן - ישראל בני כל יבואו שאז העתידה, בגאולה - כולו העולם

רצ את לקיים חדשים וכחות חדש רצון מתוך המקדש, ולבית הקודש לבב.עיר וטוב בשמחה הקב"ה של ונו

לקראת ההכנה ועבודת לפעולת מסוגל חודש הוא בכללותו חשון שחודש פי על שאף מובן, זה ומכל .
חשון. וט"ו חשון ז' חשון, שבחודש המיוחדים בימים יתירה הדגשה בזה ישנה - השלישי המקדש בית בנין

ומצוותיה, התורה עניני בכל להוסיף צריכים חשון, וט"ו חשון בז' - יותר ועוד חשון, חודש ימי בכל ולכן,
הענין נפעל זה ידי שעל העם", "שלימות בתורה"), גדול ("כלל ישראל ואחדות ישראל באהבת - ובמיוחד

השלימות. בתכלית - המקדש ובית הקודש עיר וירושלים הקודש ארץ - הארץ" ד"שלימות

תרבה סופרים ד"קנאת הענין בזה יהיה בודאי - ביניכם ה"תחרות" נערכת ישראל) (אחדות זה שבנושא ומכיון
זה). ב"דף" מכם שמבקשים למה (בהתאם זה בשטח פעולותיו אודות מכם ואחד אחד כל יודיע ובודאי חכמה",

בימינו" במהרה המקדש בית "שיבנה התפלה: לקיום ממש בקרוב נזכה הנ"ל הפעולות כל ידי שעל רצון ויהי
ממש. -

חודש והתחלת תשרי חודש סיום עם (הקשור ה"כנס" מתקיים שבו הפרטי מהיום הנלמדת הוראה ישנה .
"נח": פרשת בו שקורין בשבוע שלישי יום - חשון)

הקשור כללי ענין על עתה נתעכב ולכן, ענינים. וריבוי פסוקים ריבוי בה שיש ארוכה פרשה היא "נח" פרשת
"נח". - כולה הפרשה של שמה עם

היה ש"נח" כלומר, בדורותיו", היה תמים צדיק איש "נח התורה: לנו מספרת נח של החיים סדר אודות
יתברך לו דירה דעשיית הענין כללות [שזהו הקב"ה של רצונו פי על טובים" ב"מעשים שעסק בדורו היחיד

הפכי. באופן התנהגו דורו אנשי שכל מזה כלל להתפעל מבלי בתחתונים],

יהודי: ילד כל עבור הוראה ישנה ובזה

ולהכריז מצוות, ולקיים תורה ללמוד עצמך על אתה לוקח כיצד לו: ואומר יהודי לילד בא ה"יצר" כאשר
ומסביבך יחיד, קטן ילד שהנך יודע אתה כאשר - בזה וכיוצא הארץ", ואת השמים את אלקים ברא "בראשית
וחושך קור שורר בעולם כאשר ובפרט אחר?! באופן המתנהגים רבים ואנשים רבים עמים שבו גדול עולם ישנו

החורף)! לתקופת בנוגע ה) (סעיף (כנ"ל וקדושה טוב לעניני ביחס

ע זה על רצונוהנה פי (על כ"צדיק" להתנהג מחליט יהודי שכאשר מסופר "נח" בפרשת הקטן: הילד לו ונה
פי על להתנהג כלל לו מפריע זה אין - אחר באופן מתנהג שמסביבו העולם שכל פי על אף הנה הקב"ה), של
הבט מבלי - חדש" "עולם ובונה כולו, העולם את הוא מציל הנהגתו ידי על מזו: ויתירה הקב"ה, של רצונו

"נח". בפרשת כמסופר כן, לפני שהיה ה"מבול" על

היחידי הצדיק נח היה שבו ומצב למעמד בנוגע אמורים הדברים אם ל"יצר": בתשובתו הקטן הילד וממשיך
עמו שביחד מכיון כולו, בעולם שינוי לפעול כיום יכול יהודי ילד שכל וכמה כמה אחת על הרי - כולו הדור בכל
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מכללות חלק ישראל) (ילדי שהם ומדינה, מדינה בכל השם" ל"צבאות השייכים ישראל ילדי אלפי עשרות עוד ישנם
זה. לדורנו עד תורה" מ"מתן הדורות, שבכל ישראל בני מכללות חלק הוא זה ודורנו זה, בדורנו ישראל עם

וכמה כמה אחת על הרי חדש", "עולם שפעל עד דורו, אנשי נגד בעמידתו לנצח יכול היה נח אם ולכן,
כל עם מאוחד שהוא השם", ל"צבאות השייכים ישראל מילדי ואחת אחד כל אודות מדובר כאשר הוא שכן
ופקודות הקב"ה, - משותף רמטכ"ל להם שיש מכיון כולו, העולם בכל השם" ל"צבאות השייכים הילדים שאר
היוםֿיום. בחיי ימינו" ואורך "חיינו - מצוותיה וקיום התורה בלימוד ולעסוק ה"יצר", את לנצח - משותפות

:בשבוע השלישי מיום מיוחדת הוראה ישנה - לזה ונוסף .
כפול. באופן הוא טוב" ד"כי הענין שכללות כלומר, טוב, כי בו שהוכפל - הוא השלישי יום של המיוחד ענינו

מזה: וההוראה

(וילדה נוסף ילד על ולפעול להשתדל עליו אלא טוב", ד"כי באופן מתנהג בעצמו שהוא בזה להסתפק אין
- כפול באופן טוב" ד"כי הענין נפעל זה ידי ועל טוב", ד"כי באופן תהיה הנהגתו שגם נוספת) ילדה על -

טוב". כי בו "הוכפל

הוראות ב' (מצד מיוחדת כח נתינת ישנה - נח דפרשת השלישי ביום מתקיים זה ש"כנס" מכיון והנה, .
ומתוך בעושיו"), ישראל ("ישמח ושמחה חיות מתוך מצוותיה וקיום התורה דלימוד הענין לכללות בנוגע הנ"ל)

זו. ברוח להתנהג נוספים ילדים על שפועלים זה ידי על – ישראל אחדות
כו', רוגז של ענין כל לגמרי מתבטל כאשר - והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכים זה ידי ועל

(בה שכתוב כןוכמו הארץ על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר לי זאת נח מי "כי נח) פרשת דשבת פטרה
ענין אצלו יהיה לא ששוב מישראל ואחד אחד לכל נשבע שהקב"ה כלומר, בך", ומגער עליו מקצוף נשבעתי

השלימות, בתכלית - במעשיו" ה' "ישמח אדרבה: אלא וחלילה, חס רוגז של

"נאו". צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה - בשלימותה הגאולה תהיה ואז

ומאמרי פסוקים י"ב (אמירת התורה וענין מנחה) (תפלת התפלה ענין לאחרי הנה - "כנס" בכל כנהוג .
הצדקה. ענין עם מסיימים - חז"ל)

הקשור ענין עבור - הב' מטבע לצדקה, - הא' מטבע מטבעות: ג' מכם ואחת אחד כל עבור אתן - ולכן
בעיניכם. כטוב בה לעשות - הג' ומטבע ישראל, ואחדות ישראל אהבת עם

"ה"כנס את נסיים - בעושיו" ישראל "ישמח - שמחה מתוך יהיו לעיל האמורים הענינים שכל וכדי .
שמחה: בניגוני (כנהוג)

אֿל". עמנו כי יקום ולא דבר דברו ותופר עצה "עוצו ה"יצר": נצחון עם הקשור ניגון - לראש לכל

וזוכים באים ישראל בני שכל כלומר, פניך", את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים "אך הניגון - זה ולאחרי
המקדש בית "שיבנה גם ינגנו ולכן, המקדש, בבית - גופא ושם הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו לשבת

בימינו". במהרה

אריבער". "לכתחילה הניגון את גם ינגנו - אריבער" ד"לכתחילה באופן יהיו אלו ענינים שכל וכדי

סופרים ד"קנאת ובאופן מצוותיה, וקיום התורה בלימוד יוסיף מכם ואחת אחד שכל – העיקרית והנקודה
שביניכם). ה"תחרות" ידי (על חכמה" תרבה

משיח וואנט "ווי בניגון תסיימו ולכן נאו", "משיח - צדקנו משיח ביאת את יותר עוד ממהרים זה ידי ועל
ממש. בימינו במהרה - נאו"

***

אריבער". "לכתחילה בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה גו'". צדיקים "אך גו'". ותופר עצה "עוצו ניגנו:
נאו". משיח וואנט "ווי

ואחד אחד לכל לחלק כדי סענט, עשר של מטבעות שיחיו ולמדריכות למדריכים נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
כנ"ל. מטבעות, ג' - שיחיו והילדות מהילדים
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מכללות חלק ישראל) (ילדי שהם ומדינה, מדינה בכל השם" ל"צבאות השייכים ישראל ילדי אלפי עשרות עוד ישנם
זה. לדורנו עד תורה" מ"מתן הדורות, שבכל ישראל בני מכללות חלק הוא זה ודורנו זה, בדורנו ישראל עם

וכמה כמה אחת על הרי חדש", "עולם שפעל עד דורו, אנשי נגד בעמידתו לנצח יכול היה נח אם ולכן,
כל עם מאוחד שהוא השם", ל"צבאות השייכים ישראל מילדי ואחת אחד כל אודות מדובר כאשר הוא שכן
ופקודות הקב"ה, - משותף רמטכ"ל להם שיש מכיון כולו, העולם בכל השם" ל"צבאות השייכים הילדים שאר
היוםֿיום. בחיי ימינו" ואורך "חיינו - מצוותיה וקיום התורה בלימוד ולעסוק ה"יצר", את לנצח - משותפות

:בשבוע השלישי מיום מיוחדת הוראה ישנה - לזה ונוסף .
כפול. באופן הוא טוב" ד"כי הענין שכללות כלומר, טוב, כי בו שהוכפל - הוא השלישי יום של המיוחד ענינו

מזה: וההוראה

(וילדה נוסף ילד על ולפעול להשתדל עליו אלא טוב", ד"כי באופן מתנהג בעצמו שהוא בזה להסתפק אין
- כפול באופן טוב" ד"כי הענין נפעל זה ידי ועל טוב", ד"כי באופן תהיה הנהגתו שגם נוספת) ילדה על -

טוב". כי בו "הוכפל

הוראות ב' (מצד מיוחדת כח נתינת ישנה - נח דפרשת השלישי ביום מתקיים זה ש"כנס" מכיון והנה, .
ומתוך בעושיו"), ישראל ("ישמח ושמחה חיות מתוך מצוותיה וקיום התורה דלימוד הענין לכללות בנוגע הנ"ל)

זו. ברוח להתנהג נוספים ילדים על שפועלים זה ידי על – ישראל אחדות
כו', רוגז של ענין כל לגמרי מתבטל כאשר - והשלימה האמיתית לגאולה ממש בקרוב זוכים זה ידי ועל

(בה שכתוב כןוכמו הארץ על עוד נח מי מעבור נשבעתי אשר לי זאת נח מי "כי נח) פרשת דשבת פטרה
ענין אצלו יהיה לא ששוב מישראל ואחד אחד לכל נשבע שהקב"ה כלומר, בך", ומגער עליו מקצוף נשבעתי

השלימות, בתכלית - במעשיו" ה' "ישמח אדרבה: אלא וחלילה, חס רוגז של

"נאו". צדקנו, משיח ידי על והשלימה האמיתית גאולה - בשלימותה הגאולה תהיה ואז

ומאמרי פסוקים י"ב (אמירת התורה וענין מנחה) (תפלת התפלה ענין לאחרי הנה - "כנס" בכל כנהוג .
הצדקה. ענין עם מסיימים - חז"ל)

הקשור ענין עבור - הב' מטבע לצדקה, - הא' מטבע מטבעות: ג' מכם ואחת אחד כל עבור אתן - ולכן
בעיניכם. כטוב בה לעשות - הג' ומטבע ישראל, ואחדות ישראל אהבת עם

"ה"כנס את נסיים - בעושיו" ישראל "ישמח - שמחה מתוך יהיו לעיל האמורים הענינים שכל וכדי .
שמחה: בניגוני (כנהוג)

אֿל". עמנו כי יקום ולא דבר דברו ותופר עצה "עוצו ה"יצר": נצחון עם הקשור ניגון - לראש לכל

וזוכים באים ישראל בני שכל כלומר, פניך", את ישרים ישבו לשמך יודו צדיקים "אך הניגון - זה ולאחרי
המקדש בית "שיבנה גם ינגנו ולכן, המקדש, בבית - גופא ושם הקודש, עיר בירושלים הקדושה, בארצנו לשבת

בימינו". במהרה

אריבער". "לכתחילה הניגון את גם ינגנו - אריבער" ד"לכתחילה באופן יהיו אלו ענינים שכל וכדי

סופרים ד"קנאת ובאופן מצוותיה, וקיום התורה בלימוד יוסיף מכם ואחת אחד שכל – העיקרית והנקודה
שביניכם). ה"תחרות" ידי (על חכמה" תרבה

משיח וואנט "ווי בניגון תסיימו ולכן נאו", "משיח - צדקנו משיח ביאת את יותר עוד ממהרים זה ידי ועל
ממש. בימינו במהרה - נאו"

***

אריבער". "לכתחילה בימינו". במהרה המקדש בית "שיבנה גו'". צדיקים "אך גו'". ותופר עצה "עוצו ניגנו:
נאו". משיח וואנט "ווי

ואחד אחד לכל לחלק כדי סענט, עשר של מטבעות שיחיו ולמדריכות למדריכים נתן שליט"א אדמו"ר כ"ק
כנ"ל. מטבעות, ג' - שיחיו והילדות מהילדים
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   י כרך

הפסוק רש"י:על מפרש לתבה", תעשה "צהר
טובה אבן אומרים ויש חלון אומרים יש – "צהר

להם". המאירה
שמפרש – היא רש"י כוונת כמובפשטות "צהר"

לנח"צהריים" ציוה שהקב"ה הוא, הכתוב ופי' אור. ,
רש"י ומביא בהתיבה, אור יהיה שעלֿידו דבר לעשות
ידו שעל – חלון" אומרים "יש היה: מה פירושים ב'
בשם כאן החלון נקרא ולכן בהתיבה, אור יכנס
כאן נקראת (ולמה טובה אבן אומרים ויש "צהר":

רש"י) מוסיף להם"."צהר"?

להבין: וצריך

בלשון "צהר", כתיב בקרא זהא) דרך (ועל
רש"י –בלשוןפירש טובה") "אבן "חלון", :

ידי על שנכנס האור הספיק ואיך אבן או
שהיה–טובה התיבה,   ,

רחבה קומתהאמה ?!אמה

התבה" את תעשה "קנים כתוב יקשה: וביותר ב)

וחיה" בהמה לכל מדורים "מדורים רש"י: ופירש
אפילו כן, ואם ושלישים". שניים נדחוקו"תחתיים אם

מקום, מכל ביותר, גדול היה נח שעשה החלון אשר
שחלון יתכן "איך וכו'"?יאיר

אחד בענין פירושים ב' מפרש שרש"י ידוע, ג)
ליישב כדי בו אין לבדו מהפירושים אחד כל באם
לפירוש שקשה ומה הפרטים; בכל פשוטו לפי הכתוב

והפירוש השני; לפירוש להקשות אין האחד,
בנידון זה פי ועל מקרא. של לפשוטו יותר הקרוב הוא
אלו פירושים שני על הקושיות הם מה דידן:

שניהם להביא רש"י הוזקק קרובשבשבילם ובמה ?
מהפירוש מקרא של לפשוטו הראשון הפירוש יותר

השני?

מפירושיו אחד (דבכל האמור הכלל פי על ד)
דכאשר מובן, השני) לפירוש שקשה מה רש"י מיישב

פירוש ויש הפירושים, לשני קושיא המיישביש
אם [אף השלישי הפירוש את גם רש"י יביא זו, קושיא
יותר קשה ועוד – הקשה דבר ישנו זה בפירוש גם
יבוא שלכן הראשונים, הפירושים ב' שעל מהקושיות

כפירוש ברש"י זה .[פירוש

קשה הפירושים שלב' כיון דידן: בנידון זה פי ועל
את אחת טובה ואבן אחד חלון האירו דאיך כנ"ל,

החזקוני (כפירוש רש"י פירש לא מדוע – התיבה
היא, הכתוב וכוונת שמן; – "יצהר" מלשון ד)"צהר"
נרות בה להדליק שיוכל בכדי לתיבה, שמן יביא שנח

?להאירה

מלשון "צהר" לפרש שדוחק לומר תרצה אם ואף
"צהר הכתוב לשון קשה וגם "יצהר"; – "

הרי לאידך, התמיההאבל תתיישב זה לפירוש
להביאו לרש"י ליה הוה פנים, כל ועל האמורה.

שלישי? כפירוש

הפסוק על ישבותו"לקמן לא ולילה "ויום
שלא המבול ימות כל ששבתו "מכלל רש"י: פירש
פי ועל לילה". ובין יום בין ניכר ולא המזלות שמשו
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טז.1) ו, פרשתנו
ועוד.2) רד"ק בראב"ע, וכ"פ
וראהראה3) "זוהר". וע"ד טז. מג, מקץ יג. כו, פנחס :
ת"א.
שרש"י4) ירושלמיובפרט ב. קח, (סנהדרין הגמ' מלשון *

ה"צהר")): הי' שזה שם הפ"מ (לפי' ה"א פ"א פסחים 
.מרגליות יא): (לא, פרשתנו ובב"ר .

וראה קצרה. דרך אחז והכתוב היו רבים כי וי"א כאן: בראב"ע
חלון מין – חלון והפי' הרבה, חלונות היו דבאמת כאן: בתו"ת גם

וישלח). (ר"פ וחמור שור לי ויהי כמו
ולא רבים), (בל' חלונות לכתוב לרש"י הו"ל שא"כ לזה, [נוסף אבל

שמפרש מה על שרש"ילסמוך מזה הרי] שם, וישלח בפ'
" וכ' וכו' הש"ס מלשון תיבת שמפרש מוכח יחיד, בל' "

יחיד. בל' "צהר"
יל"ש (ראה "מרגלית" ולא טובה" "אבן כותב שרש"י ומה (*
(שפירושה מרגלית הרגיל ע"ד כי – וכו') מרגלית של א' אבן כאן:
השלם ערוך (ראה טובה אבן פירושה שלפעמים אלא – פנינים (גם)
מינים מהן יש טובות אבנים משא"כ המאיר, דבר אינה מרגל)] מערכת

שמאירים.
טו.5) שם,
טז.6) שם יד. שם
עמהם7) מוליכים שהיו הפשט*) (ע"ד י"ל טובה" ל"אבן בנוגע

לומר גדול דוחק אבל ס"ג). לקמן (ראה וכו' מדור לכל טובה" ה"אבן
הי' שהי'שזה אותוהאור עזרו בניו גם הרי ועוד: התיבה.

בב"א? לכולם אור הי' ואיך וכו' להבהמות מזונות ליתן
וכו'. בה קבע (שם): בסנהדרין משא"כ (*

למה8) קשה "חלון" שלמ"ד כאן האורה ולבוש וגו"א ברא"ם
את נח "ויפתח ו) ח, (פרשתנו וכמ"ש חלון כתב לא התבה".הוא

הי' דהציווי קושיא, אי"ז הפשט ע"ד אבל -בנוגעולא) ,
(וראה אור על המורה "צהר" נאמר ולכן וכיו"ב) חפצים אויר, להכנסת
פרש"י (ראה לצהר נעשה שכבר שלאחרי אלא כאן). דוד ודברי גו"א

לענין גם בו נשתמש בדרךשם) הי' שהרי – העורב שילוח –
"חלון". – ממילא

בארוכה9) (נתבאר אברך ד"ה מג מא, מקץ פרש"י לדוגמא:
.(259 ,41 ע' שם בלקו"ש גם וראה ואילך. 204 ע' ח"ה לקו"ש

התיבה10) "שתרד דכיון כאן) האורה (כבלבוש לומר דוחק ולכאו'
שעוה – (ועד"ז האור ויכבה השמן יטה המים" שטיפת בעת ותעלה
שבהערה הרד"ק פי' וראה פתאום"). יכבה "לפעמים קרוש שמן או

.22
כב.11) ח, פרשתנו

   

הרא"ם שהקשה כמו – ביותר תמוה תועלתזה "מה ,
מימי יום בכל אור היה לא אם התיבה חלון

המבול?!".
רש"י מפרשי שמשווהנה, "לא דכוונת תירצו,

היא ימותהמזלות" שכל היינו הגלגלים,
אור קצת היה אבל וסיבובם, היקפם נתבטל המבול

בעולם.

פירושו כתב שרש"י פעמים כמה נתבאר כבר אולם
יטעהבסגנון לא (למקרא) חמש בן שגם באופן ,

דבריו של הפשוט פירוש דידן: ובנדון בכוונתו.
שלא"מכלל . . .שלא הוא, המזלות"

שימושם "עשו –"הארץ רקעל ולא ,
הגלגלים.שנתבטלה

ולפרש הרא"ם, קושיית לתרץ מקום יש לכאורה
דרך (על רש"י (ששבתו)שכוונת שכתוב במה (

המבול שהיה יום להמ' רק היא המבול", ימות כל
שנאמר "וכמו הארץ על יום ;ארבעים

והיתה המזלות שמשו כבר אלו, יום מ' ולאחרי
את להאיר – ל"צהר" שנעשה בהחלון תועלת

.התיבה

אומרים היש לפי התמיהה: נשארה עדיין אבל
במשך התיבה את האיר מה – "חלון" הוא ד"צהר"

ימים המ' המזלותכל ?!שמשו

:זה בכל והביאור
נאמרו לא התיבה, עשיית על לנח הקב"ה בציווי
מפורש לדוגמא: בעשייתה. שהיו הענינים פרטי כל

מצינובקרא ולא התבה", מכסה את נח "ויסר
להפירוש כן המכסה. לעשות נח את יצווה שהקב"ה
החלון לעשות שנצטווה מצינו לא – טובה אבן צוהר
נח את יצווה שהקב"ה מצינו לא וכן כך. אחר שנזכר

על ציווהו (רק לתיבה –פתח הפתח
תשים"). בצדה התבה "ופתח

ציוה שכאשר מובן, מקרא של בפשוטו והטעם:
כל על לצוות צורך היה לא תיבה, לעשות לנח הקב"ה
הם מובנים כי בבנינה, להיות המוכרחים הפרטים
מעצמו, יודע היה לא שנח אלו פרטים ורק מעצמם;

עליהם. הקב"ה ציווהו

ופתח התיבה מכסה על לצוותו צורך היה לא ולכן
העיקרייםהתיבה שמהענינים פשוט שהרי וכו',

וכו'. והפתח המכסה הם התיבה בבנין

בנוגע גם מובן זה פי התיבה,ועל את
זה, על מהקב"ה מפורש לציווי נח הוזקק לא שבעצם
התיבה. את שיאיר דבר לעשות שצריך פשוט כי
הבהמה וכל למינה החיה "כל היה שבתיבה ובפרט
אחד שכל ועוד נח, על מוטלים היו שמזונותיהם וגו'",
נח הכין ובודאי – כנ"ל עצמו, בפני במדור היה ואחד
בלי וגם התיבה, את להאיר וכדומה ושמן נרות מעצמו

זה על הקב"ה .ציווי

ציווה מדוע השאלה: מתעוררת זה פי שעל אלא
הכי בלאו הרי – לתבה" תעשה "צהר נח את הקב"ה

את להאיר במה מכין נח היה התיבה?בודאי

ציווי בזה שיש לומר, היינו,ובהכרח –
"אור") של (-ענין "צהר" לעשות אותו ציווה שהקב"ה

בכדי – מדעתו שהכין בתיבה.להאור אור

"יש פירושים: ב' רש"י מפרש זה נוסף וב"צהר"
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כאן.12) הארוך וטור בחזקוני גם וראה שם.
וכן דברים לכמה לחלון "הוצרך חלון דלמ"ד תירץ הארוך בטור
מזה לכאו' אבל – כו'" העורב בשליחות לו שהוצרך לבסוף מצינו

" הי' מוכחשהציווי בשבילתעשה" לקמןהי' (ראה
ס"ג).

שם.13) לדוד ומשכיל שפ"ח
טו.14) א, בראשית
שמשו15) "לא (שם): פסחים ירושלמי ראה – הדרש ע"ד משא"כ
שמשוהמזלות "לא וש"נ): יא. לד, (פרשתנו בב"ר וכן המבול".

כו' .כב ח, פרשתנו הרד"ק מפי' ולהעיר ."
יז.16) ז, פרשתנו
ארובות17) . . ויסכרו ב): (ח, שאז יום ק"נ לאחר עד או

מן הגשם (שהמזלותויכלא בהשמים התלוי שכל היינו –
חזרו – .בכללם)

כאן.18) (באבער) אגדה מדרש ראה
שכולם – הרא"ם קושיות שאר יתורצו בפנים המבואר וע"פ

המבול, ימי מ' שלאחרי .מהפסוקים
טובה19) אבן שהי' דהמ"ד כ' (שם) פסחים לירושלמי משה בפני

ס"ל "חלון" דס"ל דהמ"ד ומשמע, המזלות. שמשו שלא כהמ"ד ס"ל
המבול. בימי המזלות שבתו שלא כהמ"ד

לפי רק הוא המזלות" שמשו "לא שפרש"י שמה אא"ל אבל
לפי רק פסוק מפרש שרש"י כמ"פ שמצינו (כמו טובה" "אבן פירושו
גם המזלות שמשו "חלון" להמ"ד אבל אחר), במקום מפירושיו א'

המבול בימי
החלון נח פתח לא הגשמים שירדו יום שבמ' לזה, [נוסף כי -

כלל הרי] כאן*), (באבער) אגדה מדרש (ראה כמובן הגשמים, מפני
מפירושיו א' לפי שרק במקום רק מתאים הנ"ל ,הכתוב לפרש

הב' ולפירוש  רש"י מפרש ולכן הכתוב, לפרש
בנדו"ד משא"כ פירוש; צריך שהכתוב להפירוש רק הכתוב

ישבותו") לא ולילה ויום וגו' הארץ ימי כל ("עוד הכתוב משמעות
המבול. בימי שבתו שהמזלות מוכיחה

טובה ואבן (חלון שניהם היו זה שמשום איתא ששם אלא (*(
ב' שהן שמפורש בפרש"י משא"כ כאן), בחזקוני (וכ"ה בהתיבה

דיעות.
יג.20) ח, פרשתנו
כאן.21) וגו"א רא"ם ראה – הפתח מקום בנוגע משא"כ
כד.22) ז, ולקמן כאן. הרד"ק בפי' ראה



מי    

הרא"ם שהקשה כמו – ביותר תמוה תועלתזה "מה ,
מימי יום בכל אור היה לא אם התיבה חלון

המבול?!".
רש"י מפרשי שמשווהנה, "לא דכוונת תירצו,

היא ימותהמזלות" שכל היינו הגלגלים,
אור קצת היה אבל וסיבובם, היקפם נתבטל המבול

בעולם.

פירושו כתב שרש"י פעמים כמה נתבאר כבר אולם
יטעהבסגנון לא (למקרא) חמש בן שגם באופן ,

דבריו של הפשוט פירוש דידן: ובנדון בכוונתו.
שלא"מכלל . . .שלא הוא, המזלות"

שימושם "עשו –"הארץ רקעל ולא ,
הגלגלים.שנתבטלה

ולפרש הרא"ם, קושיית לתרץ מקום יש לכאורה
דרך (על רש"י (ששבתו)שכוונת שכתוב במה (

המבול שהיה יום להמ' רק היא המבול", ימות כל
שנאמר "וכמו הארץ על יום ;ארבעים

והיתה המזלות שמשו כבר אלו, יום מ' ולאחרי
את להאיר – ל"צהר" שנעשה בהחלון תועלת

.התיבה

אומרים היש לפי התמיהה: נשארה עדיין אבל
במשך התיבה את האיר מה – "חלון" הוא ד"צהר"

ימים המ' המזלותכל ?!שמשו

:זה בכל והביאור
נאמרו לא התיבה, עשיית על לנח הקב"ה בציווי
מפורש לדוגמא: בעשייתה. שהיו הענינים פרטי כל

מצינובקרא ולא התבה", מכסה את נח "ויסר
להפירוש כן המכסה. לעשות נח את יצווה שהקב"ה
החלון לעשות שנצטווה מצינו לא – טובה אבן צוהר
נח את יצווה שהקב"ה מצינו לא וכן כך. אחר שנזכר

על ציווהו (רק לתיבה –פתח הפתח
תשים"). בצדה התבה "ופתח

ציוה שכאשר מובן, מקרא של בפשוטו והטעם:
כל על לצוות צורך היה לא תיבה, לעשות לנח הקב"ה
הם מובנים כי בבנינה, להיות המוכרחים הפרטים
מעצמו, יודע היה לא שנח אלו פרטים ורק מעצמם;

עליהם. הקב"ה ציווהו

ופתח התיבה מכסה על לצוותו צורך היה לא ולכן
העיקרייםהתיבה שמהענינים פשוט שהרי וכו',

וכו'. והפתח המכסה הם התיבה בבנין

בנוגע גם מובן זה פי התיבה,ועל את
זה, על מהקב"ה מפורש לציווי נח הוזקק לא שבעצם
התיבה. את שיאיר דבר לעשות שצריך פשוט כי
הבהמה וכל למינה החיה "כל היה שבתיבה ובפרט
אחד שכל ועוד נח, על מוטלים היו שמזונותיהם וגו'",
נח הכין ובודאי – כנ"ל עצמו, בפני במדור היה ואחד
בלי וגם התיבה, את להאיר וכדומה ושמן נרות מעצמו

זה על הקב"ה .ציווי

ציווה מדוע השאלה: מתעוררת זה פי שעל אלא
הכי בלאו הרי – לתבה" תעשה "צהר נח את הקב"ה

את להאיר במה מכין נח היה התיבה?בודאי

ציווי בזה שיש לומר, היינו,ובהכרח –
"אור") של (-ענין "צהר" לעשות אותו ציווה שהקב"ה

בכדי – מדעתו שהכין בתיבה.להאור אור

"יש פירושים: ב' רש"י מפרש זה נוסף וב"צהר"
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כאן.12) הארוך וטור בחזקוני גם וראה שם.
וכן דברים לכמה לחלון "הוצרך חלון דלמ"ד תירץ הארוך בטור
מזה לכאו' אבל – כו'" העורב בשליחות לו שהוצרך לבסוף מצינו

" הי' מוכחשהציווי בשבילתעשה" לקמןהי' (ראה
ס"ג).

שם.13) לדוד ומשכיל שפ"ח
טו.14) א, בראשית
שמשו15) "לא (שם): פסחים ירושלמי ראה – הדרש ע"ד משא"כ
שמשוהמזלות "לא וש"נ): יא. לד, (פרשתנו בב"ר וכן המבול".

כו' .כב ח, פרשתנו הרד"ק מפי' ולהעיר ."
יז.16) ז, פרשתנו
ארובות17) . . ויסכרו ב): (ח, שאז יום ק"נ לאחר עד או

מן הגשם (שהמזלותויכלא בהשמים התלוי שכל היינו –
חזרו – .בכללם)

כאן.18) (באבער) אגדה מדרש ראה
שכולם – הרא"ם קושיות שאר יתורצו בפנים המבואר וע"פ

המבול, ימי מ' שלאחרי .מהפסוקים
טובה19) אבן שהי' דהמ"ד כ' (שם) פסחים לירושלמי משה בפני

ס"ל "חלון" דס"ל דהמ"ד ומשמע, המזלות. שמשו שלא כהמ"ד ס"ל
המבול. בימי המזלות שבתו שלא כהמ"ד

לפי רק הוא המזלות" שמשו "לא שפרש"י שמה אא"ל אבל
לפי רק פסוק מפרש שרש"י כמ"פ שמצינו (כמו טובה" "אבן פירושו
גם המזלות שמשו "חלון" להמ"ד אבל אחר), במקום מפירושיו א'

המבול בימי
החלון נח פתח לא הגשמים שירדו יום שבמ' לזה, [נוסף כי -

כלל הרי] כאן*), (באבער) אגדה מדרש (ראה כמובן הגשמים, מפני
מפירושיו א' לפי שרק במקום רק מתאים הנ"ל ,הכתוב לפרש

הב' ולפירוש  רש"י מפרש ולכן הכתוב, לפרש
בנדו"ד משא"כ פירוש; צריך שהכתוב להפירוש רק הכתוב

ישבותו") לא ולילה ויום וגו' הארץ ימי כל ("עוד הכתוב משמעות
המבול. בימי שבתו שהמזלות מוכיחה

טובה ואבן (חלון שניהם היו זה שמשום איתא ששם אלא (*(
ב' שהן שמפורש בפרש"י משא"כ כאן), בחזקוני (וכ"ה בהתיבה

דיעות.
יג.20) ח, פרשתנו
כאן.21) וגו"א רא"ם ראה – הפתח מקום בנוגע משא"כ
כד.22) ז, ולקמן כאן. הרד"ק בפי' ראה



מי   

החלון ידי שעל – חלון" נוסףאומרים אור היה
ואף המזלות); שמשו שלא יום המ' (אחרי בהתיבה
– בהתיבה אור הרבה נתוסף לא אחד חלון ידי שעל

אחרים שמושים גם החלון שימש להכניסהרי (כגון
בזה). וכיוצא לאוויר ולהוציא,

מזה כי כך, כל מרווח אינו זה שפירוש אלא
" וכתב "חלון") -) הרגיל מלשון בהכרחהכתוב ,"

שתפקידו (תוספת)לומר בשביל היה בתיבה
חלק רק להאיר יכול אינו אחד חלון א) והרי: .

אור נכנס לא ב) א), סעיף (כנ"ל התיבה של קטן
(כנ"ל המבול ימי מ' לאחרי עד החלון ידי על בהתיבה

ב) .סעיף

אבן אומרים "ויש פירוש: עוד רש"י מביא ולכן
יכולים הרי זה, שלפירוש – להם" המאירה טובה
התיבה, חלקי לכל טובה) (האבן ה"צהר" את להוליך

כ"צהר" משמש היה וגם הצורך; בעת להאירם
בהתיבה. שהיו הזמן

בלשון מתיישב אינו טובה) (אבן זה שפירוש אלא
"צהר "צהכתוב למימר ליה והוה הרלתיבה",

בזה וכיוצא לתיבה" הקב"התכניס יצווה מדוע וגם: .
דבר לעשות  – טובה אבן להכין –

בהתיבה? אור תוספות בשביל

זה שפירוש ומכיון לכן הכתוב, בלשון
הפירוש הוא והראשון שני, כפירוש רק רש"י מביאו

העיקרי.

כמה מדובר ובהקדם: (ועיקר) בזה לומר יש ועוד
מיישב בפירושו שרש"י פיפעמים על הקשה דבר

גדולה קושיא דידן בנדון ולכאורה – מקרא של פשוטו
רש"י: בפירוש תירוץ התיבהבלי בציווי הפרטים

"ולמה" ומקדים ואחד, אחד כל טעם רש"י פירש
– (היינו ?"ד"צהר הטעם ומה – טעם)

לשלחו יכול הוא הרי – כו' העורב שילוח משום ואי
הפתח. דרך

היה לא שמעצמו כיון – "חלון" רש"י פירש ולכן
"והנני לו נאמר שהרי חלון, עושה גו'"נח

שמשו שלא כולל העונש פרטי לו דנאמרו דמסתבר
המזלות,

יהיו יחזרו אם ברחמים "הורידן לפועל בנוגע אבל
ברכה" חלון,גשמי לעשות נצטוה גם לכן

עיון שצריך – טובה" "אבן להפירוש כן שאין מה
הציווי. טעם

:זה רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה
שעל להאור חלון ידי על שנכנס האור בין ההפרש
הבא אור הוא החלון "אור הוא: טובה אבן ידי
מעצמותו היינו מבפנים מאיר טובה אבן ואור מבחוץ,

.ומהותו"

ה': בעבודת אופנים שני הם אלו, ענינים וב'
"צהר" לעשות היא ומצוות דתורה העבודה תכלית
יכול וזה בעולם; אלקי אור ולגלות להכניס – לתיבה

אופנים: בב' להיות

כי והיינו, "חלון". לעשות היא הראשונה הדרך
האלקותבאמת וכידועאור ,שהבעלי

העולם בעניני פרטית השגחה לראות יכולים עסקים
אמות בד' ימיהם כל הנמצאים מאלו יותר ועוד שלהם,
צריכים לזה, להגיע שבכדי אלא ותפלה. תורה של
– האלקי האור על שישנו והסתר ההעלם להסיר
אלקותו על הסתר שהוא "הטבע", לבוש את להסיר
הראשונה מדריגה וזוהי מהטבע. שלמעלה יתברך
וההסתר בהמחיצה "חלון" לעשות האדם, בעבודת

מהטבע.ד"טבע", שלמעלה האלקי אור בעולם
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הי'23) לא אולי – הקב"ה ציווי לולי – הרי "חלון"*, למ"ד כי
להכין הוצרך שבלא"ה כיון התיבה, את להאיר חלון(ות) עושה נח
ועשיית סגור. החלון וכשהי' בלילה התיבה את להאיר וכיו"ב נרות
תשים). בצדה ד"ה פרש"י (ראה מהמים התיבה הגנת מחלישה חלון
ו) ח, (פרשתנו ממש"נ הרי טובה", "אבן להמ"ד משא"כ (*

את נח עצמו."ויפתח מדעת חלון נח שעשה מוכח התיבה"
שפרש"י מה על הרא"ם קושיית לתרץ יש חלוןועפ"ז "את (שם)

עשה אשר התבה מוכח "צהר", הלשון שנקט דמזה ― כו'"
בקרא למ"ש והרישכוונתו ― "חלון" וכהמ"ד לתבה", תעשה

גם (וראה טובה" אבן וי"א חלון י"א כמסופק אותו "פירש לעיל
שם), בגו"א

מובן הרי טובה" "אבן להמ"ד כי ―מוסיף שהפסוק מה
התבה "(חלון תיבות  ,עצמו דעת על נח שעשאו כיון

הערה לעיל (ראה פירוש צריך הכתוב אין טובה" "אבן לפירוש ולכן
;(19

הוצרך ולכן מיותרות, עשה" "אשר תיבות הרי "חלון" להמ"ד משא"כ
(ראה הפתח על שהכוונה לטעות שלא בכדי שנכתבו לפרש רש"י

שם). בגו"א
גו"א24) כאן. דוד ודברי שפ"ח ,12 שבהערה הארוך טור ראה

ו. ח, פרשתנו
שם)25) (פרשתנו עה"פ שפרש"י חלוןוכמו את נח "ויפתח

" עשה": אשר ".התיבה
החלון26) שימש לא 19 שבהערה אגדה המדרש המ'ולפי

הגשם. שירד יום
כאן.27) האורה כבלבוש

(28.יב ז,
תש"ב.29) לתבה תעשה צהר ד"ה
צג).30) (ע' תשרי ז' יום היום



מי    

"הטבע", של במחיצה ה"חלון" נעשה שכבר ואחר
נתינת זה הרי מהטבע. שלמעלה האור בעולם שמאיר
נעלה ואופן למדריגה ולהגיע להתעלות להאדם, כח
עשו שכבר אלו – אומרים "ויש ה': בעבודת יותר

– רקהחלון לא היינו – להם" המאירה טובה

אלא הטבע, דלבושי והסתר ההעלם
אור של ענין עצמו הוא שנעשה עד הטבע שמהפכים

"וגילוי –(אבן נעשית – המאירה(עצמה
להם".
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יסתיר31) שלא החשך הסרת ה"חשך": בבירור האופנים ב' וע"ד
צהר ד"ה בארוכה (ראה לאור נהפך עצמו שהחשך או האור, על

תרצ"ה). לתבה תעשה

ולהעיר32) ועוד). ב. כז, ראה ג. כג, נשא (לקו"ת היוקר שזהו
בתחלתו). מג"א (תו"א טובים" ב"מעשים מהפי'

           
- הק' בחדרו מאנטרעאל, ליובאוויטש תמימים תומכי ישיבת לתלמידי -ַָ

געזונטערהייט"). ("פארט לשלום ָסעו

לדרכו" הלך ד"ויעקב בהזמן עתה אנו להיותעומדים הקב"ה "נתאווה הקב"ה, ורצון כוונת מילוי - שענינו ,
בתחתונים" דירה יתברך היא"לו רחוקה ולא ממך היא נפלאת "לא זה וענין .לנשמות ניתן הדבר שהרי ,

גשמיים. ענינים ידי ועל דוקא בגופים

האפשר. ככל ברבים אותם ותפרסמו האחרונים, בשבועות שדוברו הענינים נקודות את עמכם תקחו בוודאי

המבוגרים על ואפילו הבינונים על יותר, הצעירים על - הזולת על לפעול וגם עצמכם, על לפעול עליכם
חסידות. של אמות וד' תורה של אמות לד' לקרבם - יותר

ככה. פעמים כמה הפרטיים בעניניכם גם יתוסף הזולת על הפעולה ידי ועל

ולומדים. יראי-שמים חסידים, ותהיו לשלום, סעו

בהידור. המצוות וקיום עבודה בתורה, הצלחה ושנת בריאות, שנת

בהערכת תגזימו ואל הלא-טובים, מהענינים שחורה" ה"מרה את אוועק") ("ווארפט השליכו בשמחה, ַַסעו
אחיזה לו יש גמורים שאינם בצדיקים ואפילו בבינונים, גם שישנו .הרע,

הזולת. ועם עצמו עם לעבודה מבלבל זה שענין כיון הרע, בהערכת להגזים אין

לגמרי. ממנו שתיפטרו עד לאט, לאט הרע יתמעט זה ידי ועל הטוב, את להגביר יש

הזולת. עם ובפעולה בתפלה בתורה, ותצליחו בריא, חורף לשלום, סעו
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- חב"ד חסידי אגודת ספריית שבארכיון ההנחה רשימת על (*
(המו"ל). בכתי"ק תיקונים איזה שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן

ויצא וש"נ.1) .77 ע' חי"ג התוועדויות - מנחם תורת וראה ב. לב,
ראה ו.2) פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. נשא ג. בחוקותי תנחומא

ובכ"מ. רפל"ו. תניא
נצבים יא.3) ל,
ראה ואילך.4) פ"י תניא



מי              

תשרי ל' ראשון יום
אגרתכה           

מרחשון א' שני יום
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הי"ב.34. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' ס"ג. סקפ"ה ס"ג. סס"ב אדה"ז שו"ע ובכ"מ.35.ראה ב. מא, ב.36.זח"ג ט.37.פרק ח, קהלת

             

מרחשון ב' שלישי יום
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כה.38. ו, ב.39.נשא לג, ב.40.ברכות מ, יד.41.שבת לא, ט.42.מטות א, איכה ע"פ
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מרחשון ב' שלישי יום
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כה.38. ו, ב.39.נשא לג, ב.40.ברכות מ, יד.41.שבת לא, ט.42.מטות א, איכה ע"פ
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מרחשון ג' רביעי יום
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שעל6. - בדל"ת מדע", "חסידי שנכתב האחרים מהדפוסים שנראה כמו ולא צ"ל, וכן ברי"ש, מדע", "חסירי ישנים, תניא בדפוסי הוא כן
באנגלית. וכן אידיש בתניא בטעות תורגם יח.7.פיהם ג, א.8.משלי יג, ב. יא, ובכ"מ.9.חגיגה בסופה. ט"ו הקדמה הגלגולים שער ראה

.10:‡"ËÈÏ˘ "‡ " ."רשב"י דברי עד"ז בזהר בכ"מ ועוד ואילך) ב קכז, (זח"ג בתחלתה אד"ר ‡11"."ראה " 
:‡"ËÈÏ˘כמנהג דעושין הפס"ד דבהם - ד"מ דמבדיל י"ל Ï‡"אולי ‡È È.'"וכו מחילה ומהני א.12.וכו'. יא, שבת

:‡"ËÈÏ˘ "‡ "."ובכ"מ א. סט, ד. לח, תו"א ראה - יום בכל התפלה שע"י היחודים נעשו איך - כמה א.13."לשאלת כ, ברכות
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.14.12 הערה לעיל א.15.ראה לה, ב'.16.ר"ה הלכה 17.סוף Ó  Ú‰'מהתמי חלק הטעם גם כי - הטעם דהוסיף "י"ל
רפ"ב)". לאדה"ז ת"ת הל' ראה אבל תשבית. דולא בי' (לקו"ת לקבלה שייך ומקרא דתורה גליא - דמשנה ולהעיר 18.כדלקמן. Ú‰

 Ó."(לתניא לוי"צ לקוטי (ראה וכו' נשים סדר 19."שבק Ó  Ú‰וראה וחיפוש. (הקדמת"צ"ע ב כז, זח"א
ח"ב)". - דהצ"צ (גם שם ובביאוה"ז ואילך) סע"א יד, ובכ"מ.20.תקו"ז ואתחנן. פ' המצוות ב.21.שער לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, חגיגה

א.23. ח, ה24.ברכות כאן אומר הזקן שרבנו מה שהיו‰על סדרים בת"ר המשניות, בתורת היה במערה עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן
ח' מהדורא אלעזר" "מנחת לבעל תורה" "דברי בספר מקשה - חדשים שלשה או בשנים לסיים יכולים היו והתיקונים הזוהר שאת מפני בימיהם,
כל לסיים יכולים היו לא בנגלה האם שם: שאומר כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון מהדרת מחילה בקשת (אחרי ע' סימן
זה וכו' ובתירוצים בקושיות וסלסולם פלפולם בגלל אלא - שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה במשך המשניות

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם רב, זמן לוקח Úהזוהר שבספר והענינים הפרטים ביאור ידי שעל בנגלה, מאשר
ענה לכך. יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך יכול זה זו‰ובתיקונים, באגה"ק באווראנט האט דאדה"ז י"ל הנ"ל .ÓˆÚ‰"להשאלה
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- ברשב"ם) ב קנז, (ב"ב חדשים ב' שנה כל שנה ס' ארך אשי ר' ע"י הש"ס דלימוד ובהקדם Â.רצופות שנים עשר היינו פעמים - "מהדורות"
- יוחנן ר' לאחרי שהי' - והלימוד סדרים, שש הי' Úואז ‡˘"ב כשעסקו עאכו"כ א). נג, (עירובין ראשונים - דרשב"י Â‡Ó˙לדורו סדרי˘˘

- ותירוצים" הקושיות ב"פלפול בימיהם", Î[1684"„שהי' ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' מקו"א להנ"ל [להעיר וכו' הזהרפירוקי ב"ס' משא"כ ,
במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח אבל (כדלעיל). והתיקונים" הזהר ב"ס' תמן ולית הרע" דמסטרא פלפול... כי ˘Ê"ÈÚוהתיקונים",

‰ÎÊ."'כו ˘25‡"È.לזה "ÂÓ„‡ "Î ˙Ú‰."ועיקור הגרמה הזכיר ב"לוח26."ולא שליט"א אדמו"ר כ"ק שציין כפי בוי"ו, "יהיו", כצ"ל,
התניא. ספר שבסוף כ.27.התיקון" סה, ˘28‡"È.ישעי' "ÂÓ„‡ "Î ˙Ú‰."מיתה אז שתהי' ז.29."ראי' לא, 30"Î.ירמי' ˙Ú‰

‡"È˘ "ÂÓ„‡."לידה אז שתהי' "ראי'
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התניא. ספר שבסוף כ.27.התיקון" סה, ˘28‡"È.ישעי' "ÂÓ„‡ "Î ˙Ú‰."מיתה אז שתהי' ז.29."ראי' לא, 30"Î.ירמי' ˙Ú‰

‡"È˘ "ÂÓ„‡."לידה אז שתהי' "ראי'



ני              

מרחשון ו' קודש שבת יום
          

         
         

       
          

    
   
   
   
   
    
   
   
    

  
   
    

  
  

  
          
        

     
          
        
       
           
          

        
       

       

      
       

           
     

   
    

   
 

  
  

   
    
   
    
   

  
   

 
    

         
       

        
        

         
        

    
      

        
        

      

        
        

  
   
   

  
  
    
   

           
       

         
         

   
   
    

    
  

  
   

         
         

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

 

 

      
      
       
       
        
         
       
       
       
      

 

     
       
        
       

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ב.31. נא, שם.32.סנהדרין ובמפרשים מ"ז פ"ח עדיות א.33.ראה מה, ע"פ34.מנחות כאן וניתוסף שלפנינו, בתניא ליתא בחצ"ר להלן הבא
התניא. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח הובאה הצ"צ, 35.הגהת   ."מ"ב פ"ב היד.36."חגיגה ספר בהקדמת רמב"ם

              

         
       

       
      

   
  

   
   
  

    
    

   
    
   

   
   
   
  

   
  

   
  
   

    
  
  
   
   
   
 

         
       

          
        

        
           
          
         

         
       

           
         

         
         

          
        

 
   


   
 
     

   
   

  
  

  
   
 

   
    

   
     

   
  

     
  
  
  
  
   

     
            
         
        
           
            

       
          
        
          
           
          

      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

 
       
       
       
         
       
       
        
       
        
        
         
        
       
     
      
       
      
        
       
      

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ב'.37. פרק מ"ט 38.שער   נדפס) לשם הצ"צ ובביאור ח"ש) פ' (תו"א בעצמו אדנ"ע מלשון לכהנ"ל "להעיר :
בהוספה)". קה"ת התניא").39.בתו"א בספר "שיעורים בספר (הודפס הוספה אליהו").40.ראה פתח - (בהקדמה א ריש41.יז, לעיל ראה

ס"כ.



ני               

         
       

       
      

   
  

   
   
  

    
    

   
    
   

   
   
   
  

   
  

   
  
   

    
  
  
   
   
   
 

         
       

          
        

        
           
          
         

         
       

           
         

         
         

          
        

 
   


   
 
     

   
   

  
  

  
   
 

   
    

   
     

   
  

     
  
  
  
  
   

     
            
         
        
           
            

       
          
        
          
           
          

      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

 
       
       
       
         
       
       
        
       
        
        
         
        
       
     
      
       
      
        
       
      

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21
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ס"כ.



היום יום . . . ני

ה'תש"דל תשרי, א דר"חיום ששי

חומש: נח, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמה־קנ.

תניא: והנה נפש . . . 280 בלא דבור.

ָיִחיד.  ְלִלים ּבְ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ סּוִקים "ֹיאַמר ָנא", ְוַגם ּכְ ל ֶאָחד ֵמַהג' ּפְ ל: ּכֹוְפִלין "הֹודּו ַלה'" ַאַחר ּכָ ַהּלֵ
ָעִמים. ְמֵרִני כּו'" – ג' ּפְ – "ְוַאְבָרָהם ָזֵקן ּגֹו' ְזַבְדָיה ִיׁשְ

ה'תש"דא חשון, שר"חשבת

חומש: נח, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: והנה זלעו"ז . . . המעלות.

ָרא ה' ֶאל ַאְבָרם גו'. סּוק ַוּיֵ ָרֵאל ִמּפָ א ָעֵלינּו ְלטֹוָבה - קֹוִרין ְלִיׂשְ בּוַע ַהּבָ ׁשָ י ּדְ ִני ַוֲחִמיׁשִ ׁשֵ ִמְנָחה - ְוֵכן ּבְ ּבְ

רּוְך  דֹוׁש ּבָ ָאַמר ַהּקָ "ּב[ ָאַמר ְלֶאָחד ַעל ְיִחידּות: ֵמָאז ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ בֹוד ְקֻדּשַׁ ּכְ
ה",  ְגּבָ ע ַאְבָרם ָהלֹוְך ְוָנסֹוַע ַהּנֶ ּסַ לֹום "ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּגֹו'" ּוְכִתיב "ַוּיִ הּוא ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו ָעָליו ַהּשָׁ
יצֹוצֹות  ר ַהּנִ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ָעיו ּבַ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ָהָאָדם הֹוֵלְך ְלַמּסָ ּגָ ֵזַרת ַהַהׁשְ י ּגְ רּוִרים. ְוַעל ּפִ ֻהְתַחל סֹוד ַהּבֵ

ָתם. ים ִלְגֻאּלָ ֵרר ַעל ָידֹו ְמַחּכִ ִריִכים ְלִהְתּבָ ַהּצְ
ים ָלֶהם ְוהֹוְלִכים  ֶהם ְמַחּכִ ּלָ רּוִרים ׁשֶ ֵאיֶזה ָמקֹום ַהּבֵ ה, רֹוִאים ֵהם ּבְ ֲעֵלי ְרִאּיָ ֵהם ּבַ יִקים ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
ב  ּבֹות ְמַסּבֵ ל ַהּסִ ת ּכָ ל ָהִעּלֹות ְוִסּבַ ה ִעיַלת ּכָ ים חּוץ ֵמֶהם[, ִהּנֵ ר ]=ְוַהֲאָנׁשִ ּבַ א ּדְ ַעְצָמם. ְוַעּמָ ה ּבְ ּמָ ׁשָ

רּוִרים. ֲעבֹוַדת ַהּבֵ ָלה ֲעֵליֶהם ָהֲעבֹוָדה ּבַ ם ֻהּטְ ר ׁשָ קֹום ַההּוא, ֲאׁשֶ בֹואּו ַלּמָ ּיָ ה ִעּלֹות ְוִסּבֹות ׁשֶ ּמָ ּכַ

ה'תש"דב חשוןיום ראשון

חומש: לך לך, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ואחר . . . קמא טובא.

משיחת אאמו"ר מוצש"ק לך לך תרנ"א: אין די ערשטע יָאהרען פון זיינע נשיאות הָאט 
דער אלטער רבי געזָאגט ברבים "מען בעדארף לעבן מיט דער צייט". דורך זיין ברודער 
מהרי"ל הָאבען זקני החסידים אויסגעפונען, אז דער רבי מיינט אז מ'דארף לעבען מיט 
דער פרשת השבוע און פרשת היום פון דער סדרה פון דער ווָאך. ניט נָאר לערנען די 

פרשת השבוע יעדען טָאג, נָאר לעבען מיט איר.

יאּותֹו  נֹות ְנׂשִ ׁשְ ּבִ ת ֹקֶדׁש ֶלְך ְלָך תרנ"א:  ּבַ "ּב[ מֹוָצֵאי ׁשַ י ]ָהַרׁשַ יַחת ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִמּשִׂ
ֶאְמָצעּות ָאִחיו ַמֲהִרי"ל ]=מֹוֵרנּו ָהַרב  ַמן". ּבְ ים "ֵיׁש ִלְחיֹות ִעם ַהּזְ ַרּבִ ֵקן ּבָ נּו ַהּזָ ָהִראׁשֹונֹות ָאַמר ַרּבֵ
ת ַהּיֹום  בּוַע ּוָפָרׁשַ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ׁש 'ִלְחיֹות' ִעם ּפָ ּיֵ י ִהיא ׁשֶ ַנת ָהַרּבִ ּוָ ּכַ ְררּו ִזְקֵני ַהֲחִסיִדים, ׁשֶ ְיהּוָדה ֵלייּב[ ּבֵ

ּה. א 'ִלְחיֹות' ִעּמָ ל יֹום, ֶאּלָ בּוַע ּכָ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ בּוַע. ֹלא ַרק ִלְלֹמד ֶאת ּפָ ת ַהּשָׁ ָרׁשַ ִמּפָ

ה'תש"דג חשוןיום שני

חומש: לך לך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: וכמדומה . . . קמב אמרי פי.

)המשך שיחת הנ"ל(: בראשית איז א פרייליכע סדרה, אפילו דער סוף איז ניט גָאר 
אזוי געשמַאק. נח איז דער מבול, ָאבער א פרייליכער סוף ווָאך - געבָארען געווָארען 

יום 
ראשון
תהלים:

מפרק קמה
עד פרק קנ

יום 
שני
תהלים:
מפרק א

עד פרק ט

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק י

עד פרק יז

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב



נה היום יום . . . 

אברהם אבינו. די אמת פרייליכע ווָאך איז פרשת לך לך, אלע טעג פון דער ווָאך לעבט 
מען מיט אברהם אבינו, דער ערשטער וועלכער הָאט זיך מוסר נפש געווען אויף מפרסם 
זיין גטליכקייט אויף דער וועלט, און זיין מסירת נפש הָאט אברהם אבינו איבערגעגעבען 

בירושה צו אלע אידען.

ְך ָנִעים; ֹנַח הּוא  ל ּכָ ַהּסֹוף ֵאינֹו ּכָ ֵמָחה, ַלְמרֹות ׁשֶ ה ׂשְ ָרׁשָ ית ִהיא ּפָ ֵראׁשִ "ל( : ּבְ יָחה ַהּנַ ְך ׂשִ )ֶהְמׁשֵ
ת "ֶלְך ְלָך".  ָרׁשַ ֱאֶמת הּוא ּפָ ֵמַח ּבֶ בּוַע ַהּשָׂ ֵמַח – ַאְבָרָהם ָאִבינּו נֹוַלד; ַהּשָׁ בּוַע ׂשָ ּבּול, ַאְך סֹוף ׁשָ ַהּמַ
עֹוָלם. ְוֶאת  ְרסּום ֱאֹלקּות ּבָ ַסר ַנְפׁשֹו ַעל ּפִ ּמָ ים' ִעם ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ָהִראׁשֹון ׁשֶ בּוַע 'ַחּיִ ל ְימֹות ַהּשָׁ ּכָ

הּוִדים. ה ְלָכל ַהּיְ ירּוׁשָ ּלֹו הֹוִריׁש ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבִ ֶפׁש ׁשֶ ְמִסירּות ַהּנֶ

ה'תש"דד חשוןיום שלישי

חומש: לך לך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: כו. בר"מ . . . 284 ע"כ בר"מ.

ַנְפׁשֹות  ם ּבְ י ִאם ּגַ ֶנֶפׁש ַהּלֹוֵמד, ּכִ ׁש. ֹלא ְלַבד ּבְ ְנָפׁשֹות ַמּמָ ָכל יֹום ָויֹום נֹוֵגַע ּבִ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ
ַמִים. ִית הּוא ֲאִויר ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ָאז ֲאִויר ַהּבַ יתֹו, ׁשֶ ֵני ּבֵ ּבְ

ה'תש"דה חשוןיום רביעי

חומש: לך לך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה המובן . . . קמג בלבד.

י  ּכֵ ַמֲחׁשַ ם ַההֹוֵלְך ּבְ ר ְלאֹוָרם ֹלא ִיְתֶעה ּגַ ֵמי ָרִקיַע, ֲאׁשֶ ׁשְ ְתנֹוְצִצים ּבִ לּו ְלכֹוָכִבים ַהּמִ ָרֵאל ִנְמׁשְ ִיׂשְ
ְיָלה. ַהּלַ

ם  יַע ְלַהֲעִמיד ּגַ ּפִ י ּכַֹח מּוָסִרי ְורּוָחִני, ְלַהׁשְ ה, ֵיׁש ּבֹו ּדֵ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאּשָׁ ָרֵאל, ּבֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ
ֶקֶרן אֹוָרה. ָעיו ּבְ יָריו ּוְמֻיּדָ ֶאת ַמּכִ

ה'תש"דו חשוןיום חמישי

חומש: לך לך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד יש . . . 286 בהסתר כו'.

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, 
שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות 
ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יָאהרען, ווָאס עינים להם ולא יראו אזנים להם ולא 

ישמעו, מען זעהט ניט קיין גטליכקייט און מען הערט ניט קיין גטליכקייט. 
ּלֹא  ֶזה, ׁשֶ ֵאינֹו ָחֵפץ ּבָ ירּות, ָאַמר ׁשֶ ֲעׁשִ ִלֶער ּבַ ֵקן ְלָבֵרְך ֶאת ר' ְיקּוִתיֵאל ִליֶעּפְ נּו ַהּזָ ָרָצה ַרּבֵ ׁשֶ ּכְ
ֲאִריכּות ָיִמים ָאַמר:  ָרָצה ְלָבְרכֹו ּבַ ֲעבֹוָדה. ּוְכׁשֶ קּות ּבָ ּמּוד ַהֲחִסידּות ְוִהְתַעּסְ ירּות ִמּלִ ְטִרידֹו ָהֲעׁשִ ּתַ
ָמעּו", ֹלא רֹוִאים ֱאֹלקּות ְוֹלא  "ֵעיַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיְראּו, ָאְזַנִים ָלֶהם ְוֹלא ִיׁשְ ר ׁשֶ י ִאּכָ ַחּיֵ ַאְך ֹלא ּבְ

ׁשֹוְמִעים ֱאֹלקּות.

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח

יום 
שישי
תהלים:
מפרק כט
עד פרק לד

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק לה
עד פרק לח



נו            

ה'תש"ע תשרי ל' ראשון יום   

         
         

          
   

כלליים: סוגים לשלושה מתחלקים ישראל בני
מנהג בהם "הנהג בבחינת שהיא ישראל, בני רוב הנהגת א.
קיום בעיקרה היא ועבודתם העולם, בדרכי עוסקים ארץ", דרך

טבין"). עובדין ("מארי טובים מעשים ועשיית המצוות
נאמר שעליו לוי, שבט יב)ב. יג, ויובל, שמיטה "הובדל(רמב"ם, ,

ומשפטיו הישרים דרכיו ולהורות לשרתו ה', את לעבוד
הם אין זאת, ולמרות תורה"). ("מארי לרבים..." הצדיקים
שהרי העולם, בדרכי העוסקים ישראל משאר לגמרי מובדלים
תרומות מהם לקבל בכדי ישראל בני במושבות נמצאים הם

ומשפט. תורה להם מורים גם ושם ומעשרות,
המקדש "מן שנצטווה: הגדול, הכהן הוא מהם למעלה ג.

להיות – הוא ענינו לעולם. מירושלים יוצא ואינו יצא", לא
הגבלות. כל ללא בה', תמידית בדביקות

ב) מצוות. קיום א) סוגים לשלושה מתחלקת ה' עבודת ואף
העבודה היא ושלמותה (תפילה), בה' דביקות ג) תורה. לימוד

נפש. מסירות של
הקדושה את להחדיר הוא המצוות של העיקרי עניינם
בדברים הן המצוות רוב ולכן, העולם, גשמיות בתוך האלוקית

העולם. ובענייני גשמיים
מידה". מארץ "ארוכה העולם, מהגבלות למעלה היא התורה
שהיא עליה לומר ושייך 'מידה', בגדר היא עדיין זאת, עם יחד

'ארוכה'.
מבטאת והיא וגבול, מידה מכל למעלה היא נפש מסירות
את להקריב מוכן שהאדם כך כדי עד גבול, ללא בה' דביקות

ה'. עבור נפשו
   

ה'תש"ע מרחשון א' שני יום     

        
        

בסיום האבנט את להסיר הכהנים כל חייבים הרמב"ם לדעת
בשעת רק להם הותר שעטנז איסור כי במקדש, עבודתם
עשוי אבנטו (שאז השנה ימות בכל גדול, כהן וגם העבודה.
כאן שהזכיר ומה העבודה, בשעת שלא ללובשו אסור שעטנז),
הכיפורים, ביום גדול כהן למעט בא הדיוט', 'כהן הרמב"ם
בשעת שלא אף ללבשם ומותר פשתן, עשוי זה ביום שאבנטו

משנה)עבודה .(כסף
הל"ב)והרדב"ז פ"י ביאר:(כלאים

רק העבודה בשעת שלא האבנט את ללבוש אוסר הרמב"ם

בשעת שלא אף ללובשו יכול גדול כהן אבל הדיוט, לכהן
זמן וכל יצא", לא המקדש "ומן נאמר גדול לכהן כי העבודה.
כשעת תמיד נחשב ולכן ירצה, אם לעבוד יכול במקדש שהוא

העבודה.
אחרת: בדרך שכתב ויש

וקודשיו. מקדש טומאת על הציץ ידי על מרצה גדול כהן
"בזמן שהרי בגדים, בשמונת לבוש הוא אם רק זאת, כל אך
כהונתם אין עליהן בגדיהם אין עליהן, כהונתם עליהן שבגדיהם

ה"ד)עליהן" פ"י אף(להלן באבנט לבוש להיות הוא צריך ולכן .
שתארע טומאה כל על ירצה שהציץ כדי עבודה, בשעת שלא

סי"א)במקדש ח"א הלוי בית .(שו"ת

ה'תש"ע מרחשון ב' שלישי, יום   

        
לכהן המיוחדים הבגדים בארבעת הרמב"ם עוסק זה בפרק
הציץ בדיני הפתיחה כהן. כל של הבגדים לארבעת בנוסף גדול,
הראשונים, התורה ממפרשי חלק דברי לאור במיוחד מעניינת
שבפסוק מאחר זאת, הבגדים. מכלל חלק מהווה אינו הציץ כי

הבגדים את ד)המונה כח, וטעם(שמות הציץ! כלל מוזכר לא
הוא במהותו הציץ כי בגד.הדבר, ולא

בגדי בין נמנה כן הציץ כי נראה הרמב"ם מדברי ואולם,
הוא ואדרבה, הגדול, מביניהם.הכהן

הנותנת: היא כי הרמב"ם, בדעת לומר ונראה

מבין והעיקרי הראשון הוא תכשיט, הינו שהציץ משום דוקא
הרמב"ם לדעת כי הגדול, הכהן הםבגדי הגדול הכהן בגדי

המצוות בספר זאת מגדיר הוא וכך בגד. ולא לג)תכשיט :(מ"ע
ללבוש הכהנים שנצטוו "הציווי  

לבוש אינו הגדול הכהן בגדי ענין שעיקר הרי ."
ולתפארת. לכבוד תכשיט, בתור אלא הגוף, לכיסוי

וההדר, הפאר ענין בייחוד מתבטא שבו הציץ זה, מטעם
הכהן בגדי מבין הראשון הוא – זהב כולו העשוי היחיד והוא

הגדול.
     

ה'תשס"ט מרחשון ג' רביעי יום     

       
         

           

     
את להאריך צורך יש האביב בעונת יהיה ניסן שחודש כדי
בין שיש ההפרש מן נובע הדבר ניסן. חודש את ולדחות השנה

            

משך הוא שנה של אורכה שלמה. שנה לבין ירח חודשי 12
חודשי 12 של אורכם השנה. עונות ארבע בו שחולפים הזמן
הארץ כדור את מסובב שהירח עד העובר הזמן משך הוא ירח

פעמים. 12
הירח, שנת של מאורכה יותר גדול חמה שנת של אורכה
אינו והדבר יום, 11 להוסיף יש הירח שנת את להשלים וכדי
הסמוך חודש - האביב חודש את שמור אומר: נתן "רבי אפשרי:
אין שנה אדר... זה אומר הוי זה? זה ואי מעבר, אתה לאביב

בסוף" אלא עיבורה ב)תוספת פרשה דפסחא מסכתא יש(מכילתא, ולכן, .
אדר. בחודש ניסן, חודש לפני חודש שנים לכמה אחת להוסיף

הימים כטֿל)בדברי פרקים בזמנו,(ב, שלא שנעשה פסח מתואר
"המלך בהתייעצות כאשר חזקיהו, למלכות הראשונה בשנה

בחדש הפסח "לעשות הוחלט בירושלם" הקהל וכל ושריו
עליהם יחזקיהו "התפלל כי נאמר, נעשה, שזה לאחר אך השני".

בעד" יכפר הטוב ה' יח)לאמר ל', .(שם
צריך מה ועל חזקיהו, התפלל מה על בברייתא תנאים נחלקו
עיבר והוא אדר, אלא מעברין "אין שמעון רבי לדעת לכפר. היה

בניסן" ב)ניסן יב, לטעותו:(סנהדרין הסבר מובא הגמרא בהמשך .
שהוא יום אדר, לחודש שלושים ביום השנה את עיבר חזקיהו
ביום השנה את מעברין "אין שמואל ואמר ניסן, להיות ראוי
הביא זה הסבר ניסן". לקובעו וראוי הואיל אדר, של שלושים

הרמב"ם. כאן
   

ה'תש"ע מרחשון ד' חמישי יום  

        
            

       
במשנה ושנינו לקרבן פסולה מום בה שיש לז,בהמה (בכורות

בסחוסא) רק הם פגם, או נקב היינו באוזן, הפוסלים שהמומים
נסדק". בין נפגם בין ניקב בין מום בו "אין העור ואילו

אהרון' ה'קרבן מצורע)ומבאר באוזן:(פרשת חלקים שלושה :
ג.הסחוס האוזן. של הפנימי החלק ב. האוזן. שסביב הבשר א.
גם הנקרא והוא לעצם ודומה קשה שבשרו שניהם, בין הנמצא

שם)'תנוך' בכורות .(רש"י
כתב מ"ט)והרמב"ם פי"ד נגעים המשניות הוא(פירוש שהסחוס

בו יגע כאשר לפנים, שימשך ממה האוזן, שטח על יוצא "גשם
מקיף רך בשר הוא ומחוץ לעצם, דומה חזק ימצאהו האדם

כעור, הוא האוזן שסביב הבשר כלומר, כולה". האוזן בסביב
הדומה הפנימי, בחלק סדק או נקב ואילו בו, פוסל אינו וחסרון

מום. הוא הרי – לעצם
רש"י לדעת אבל)אך ד"ה שם של(בכורות רכה "אליה הוא העור ,

שמעליו מה וכל האוזן, שבתחתית הרך החלק היינו האוזן",
הסחוס. בכלל הוא

הט"ז כתב ד')להלכה, ס"ק ש"ט סי וכן(יור"ד הרמב"ם, כשיטת
הזקן אדמו"ר פסח)(בסדרכתב הל' סוף בש"ע המבכרת, בהמה שמוםמכירת

גובה לה שיש הסחוס שהיא בתנוך, הוא "כשהחתך רק הוא
אבל הנקב", אצל ממש האוזן פנימיות תוך בתוך הזקוף קצת
– כולה" האוזן נחתכה "אפילו - אחר במקום הוא החתך אם

מום. אינו

ה'תש"ע מרחשון ה' שישי יום    

        
         

 
שלימות ב) מום. שלילת א) כולל: 'תמים' ,המושג

'תמים'. הוא אלא דבר, בו חסר שלא רק לא היינו
שלילת היינו מום, בו שיהיה אסור – אחד מצד ובקרבנות:
תוספת של במובן התמימות את גם כאן יש - שני ומצד החסרון.
"מצות הרמב"ם, מדברי שעולה כפי יתירה. תמימות שלימות,

הקרבנות כל להיות עשה שנאמריהיה
בהמשך גם כתב זה דרך ועל עשה". מצות זו רישלרצון (להלן

קרבןפ"ו) כל להיות שמצוה "כשם המערכה: ועצי נסכים לגבי ,
תמימים שנאמר ונבחרים, תמימים יהיו נסכיו כך ונבחר, תמים
נבחרים". אלא יהיו לא המערכה עצי וכן ונסכיהם... לכם יהיו

הנלמד עצמו בפני דין הוא 'מובחרים' כי שאף מכאן
נדריך" "מבחר ה"ח)(להלןמהכתוב גםפ"ב נכלל העניין זאת בכל ,

גם מקיים מובחר קרבן שהמביא ונמצא יהיה", "תמים בלשון
יהיה". "תמים מצות את וגם מהמובחר להביא החובה את

בעל שאינו א. כנ"ל: פרטים, שני יש ב"תמים" משום וזאת
ותמימות. שלימות תוספת בו שיש ב. מום.

"שלם" "שלם": לבין "תמים" בין ההבדל זהו למעשה,
יתירה. תמימות משמעותו תמים בעוד החסרון, העדר משמעותו
חודשים, י"ב יש שבה שנה היא רגילה שנה בזה: כיוצא

שנה היא מלאים, כסלו וחודש מרחשון חודש וכאשר
תכח) ר"ס או"ח שנת(טור רק שנהאך נקראת העיבור

א) לא, דבר.(ערכין בה חסר שלא שלימה היא הכי בלאו שגם אף ,
     

ה'תש"ע מרחשון ו' קודש, שבת        

        


הבעל"ט בשבוע חל פטירתו שיום דורנו, מפוסקי (דובבאחד

סי' א' ללידתוס"א)מישרים השמיני שביום תינוק, מילת על נשאל ,
ממתינים אלא בזמנו אותו למול שאין הוא, והדין כחוש, היה

שיבריא רסב)עד יו"ד למשקלו(ב"י ויחזור יתחזק כאשר האם –



נז             

משך הוא שנה של אורכה שלמה. שנה לבין ירח חודשי 12
חודשי 12 של אורכם השנה. עונות ארבע בו שחולפים הזמן
הארץ כדור את מסובב שהירח עד העובר הזמן משך הוא ירח

פעמים. 12
הירח, שנת של מאורכה יותר גדול חמה שנת של אורכה
אינו והדבר יום, 11 להוסיף יש הירח שנת את להשלים וכדי
הסמוך חודש - האביב חודש את שמור אומר: נתן "רבי אפשרי:
אין שנה אדר... זה אומר הוי זה? זה ואי מעבר, אתה לאביב

בסוף" אלא עיבורה ב)תוספת פרשה דפסחא מסכתא יש(מכילתא, ולכן, .
אדר. בחודש ניסן, חודש לפני חודש שנים לכמה אחת להוסיף

הימים כטֿל)בדברי פרקים בזמנו,(ב, שלא שנעשה פסח מתואר
"המלך בהתייעצות כאשר חזקיהו, למלכות הראשונה בשנה

בחדש הפסח "לעשות הוחלט בירושלם" הקהל וכל ושריו
עליהם יחזקיהו "התפלל כי נאמר, נעשה, שזה לאחר אך השני".

בעד" יכפר הטוב ה' יח)לאמר ל', .(שם
צריך מה ועל חזקיהו, התפלל מה על בברייתא תנאים נחלקו
עיבר והוא אדר, אלא מעברין "אין שמעון רבי לדעת לכפר. היה

בניסן" ב)ניסן יב, לטעותו:(סנהדרין הסבר מובא הגמרא בהמשך .
שהוא יום אדר, לחודש שלושים ביום השנה את עיבר חזקיהו
ביום השנה את מעברין "אין שמואל ואמר ניסן, להיות ראוי
הביא זה הסבר ניסן". לקובעו וראוי הואיל אדר, של שלושים

הרמב"ם. כאן
   

ה'תש"ע מרחשון ד' חמישי יום  

        
            

       
במשנה ושנינו לקרבן פסולה מום בה שיש לז,בהמה (בכורות

בסחוסא) רק הם פגם, או נקב היינו באוזן, הפוסלים שהמומים
נסדק". בין נפגם בין ניקב בין מום בו "אין העור ואילו

אהרון' ה'קרבן מצורע)ומבאר באוזן:(פרשת חלקים שלושה :
ג.הסחוס האוזן. של הפנימי החלק ב. האוזן. שסביב הבשר א.
גם הנקרא והוא לעצם ודומה קשה שבשרו שניהם, בין הנמצא

שם)'תנוך' בכורות .(רש"י
כתב מ"ט)והרמב"ם פי"ד נגעים המשניות הוא(פירוש שהסחוס

בו יגע כאשר לפנים, שימשך ממה האוזן, שטח על יוצא "גשם
מקיף רך בשר הוא ומחוץ לעצם, דומה חזק ימצאהו האדם

כעור, הוא האוזן שסביב הבשר כלומר, כולה". האוזן בסביב
הדומה הפנימי, בחלק סדק או נקב ואילו בו, פוסל אינו וחסרון

מום. הוא הרי – לעצם
רש"י לדעת אבל)אך ד"ה שם של(בכורות רכה "אליה הוא העור ,

שמעליו מה וכל האוזן, שבתחתית הרך החלק היינו האוזן",
הסחוס. בכלל הוא

הט"ז כתב ד')להלכה, ס"ק ש"ט סי וכן(יור"ד הרמב"ם, כשיטת
הזקן אדמו"ר פסח)(בסדרכתב הל' סוף בש"ע המבכרת, בהמה שמוםמכירת

גובה לה שיש הסחוס שהיא בתנוך, הוא "כשהחתך רק הוא
אבל הנקב", אצל ממש האוזן פנימיות תוך בתוך הזקוף קצת
– כולה" האוזן נחתכה "אפילו - אחר במקום הוא החתך אם

מום. אינו

ה'תש"ע מרחשון ה' שישי יום    

        
         

 
שלימות ב) מום. שלילת א) כולל: 'תמים' ,המושג

'תמים'. הוא אלא דבר, בו חסר שלא רק לא היינו
שלילת היינו מום, בו שיהיה אסור – אחד מצד ובקרבנות:
תוספת של במובן התמימות את גם כאן יש - שני ומצד החסרון.
"מצות הרמב"ם, מדברי שעולה כפי יתירה. תמימות שלימות,

הקרבנות כל להיות עשה שנאמריהיה
בהמשך גם כתב זה דרך ועל עשה". מצות זו רישלרצון (להלן

קרבןפ"ו) כל להיות שמצוה "כשם המערכה: ועצי נסכים לגבי ,
תמימים שנאמר ונבחרים, תמימים יהיו נסכיו כך ונבחר, תמים
נבחרים". אלא יהיו לא המערכה עצי וכן ונסכיהם... לכם יהיו

הנלמד עצמו בפני דין הוא 'מובחרים' כי שאף מכאן
נדריך" "מבחר ה"ח)(להלןמהכתוב גםפ"ב נכלל העניין זאת בכל ,

גם מקיים מובחר קרבן שהמביא ונמצא יהיה", "תמים בלשון
יהיה". "תמים מצות את וגם מהמובחר להביא החובה את

בעל שאינו א. כנ"ל: פרטים, שני יש ב"תמים" משום וזאת
ותמימות. שלימות תוספת בו שיש ב. מום.

"שלם" "שלם": לבין "תמים" בין ההבדל זהו למעשה,
יתירה. תמימות משמעותו תמים בעוד החסרון, העדר משמעותו
חודשים, י"ב יש שבה שנה היא רגילה שנה בזה: כיוצא

שנה היא מלאים, כסלו וחודש מרחשון חודש וכאשר
תכח) ר"ס או"ח שנת(טור רק שנהאך נקראת העיבור

א) לא, דבר.(ערכין בה חסר שלא שלימה היא הכי בלאו שגם אף ,
     

ה'תש"ע מרחשון ו' קודש, שבת        

        


הבעל"ט בשבוע חל פטירתו שיום דורנו, מפוסקי (דובבאחד

סי' א' ללידתוס"א)מישרים השמיני שביום תינוק, מילת על נשאל ,
ממתינים אלא בזמנו אותו למול שאין הוא, והדין כחוש, היה

שיבריא רסב)עד יו"ד למשקלו(ב"י ויחזור יתחזק כאשר האם –

המשך בעמוד זצ



נח           
      

        

ה'תש"ע תשרי ל' ראשון יום

      
הּמקּדׁש לעבֹודת מבּדל - ּכּלֹו לוי "ּבעתזרע ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

להיֹות עׂשה ּומצות הּלוי"; ׁשבט את ה' הבּדיל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַההיא
רצּו לא ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ּפנּויין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹהּלוּיים
מצוֹות ּכל עליו ׁשּקּבל לוי ּובן הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: -ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכּלן. את ׁשּיקּבל עד אֹותֹו, מקּבלין אין - מאחת חּוץ ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֻלוּיה

הּמקּדׁש את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ויהיהעבֹודה , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ
ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין ּדלתֹותיו;[לסגור]מהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: יֹום, ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין מהן ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָויהיה
ה'? ּבׁשם ׁשהּוא ׁשרּות הּוא איזה - אלהיו" ה' ּבׁשם ְְְֱֵֵֵֵֵֵֶֶָֹ"וׁשרת

ׁשירה. זֹו אֹומר: עֹולֹותהוי ּכל על הּׁשירה? אֹומרין ּומתי ְֱִִִֵֵַַַָָָָ
החֹובה להקריבן]הּצּבּור עצרת[שחובה ׁשלמי [קרבןועל ְְֲִֵֶֶַַַַָ

הּייןשבועות] נּסּו ּבעת המזבח]- נדבה[על עֹולֹות אבל ; ְְֲִִֵַַָָָ
הּצּבּור -]ׁשּמקריבין קרבנות שנדבו יחידים כשאין לקיץ[- ְְִִִֵֶַַ

שומם]הּמזּבח המזבח יהיה ּבפני[שלא הּבאין הּנסכים וכן , ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָ
קרבן]עצמן ׁשירה.[בלי עליהן אֹומרין אין - ְְֲִִֵֵֶַָָ

האֹונן וטרםלוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת -] ִֵֵָ
לוּיםנקבר] עׂשר מּׁשנים ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻ

הּדּוכן על השירה]עֹומדים ׁשירה[בימת אֹומרין יֹום, ּבכל ְְְִִִַַָָָ
אּלא ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין הּקרּבן; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל
ּבּפה. - עבֹודתם ׁשהיא הּׁשירה ׁשעּקר כלי; ּבלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּפה,
לוּים מהם - ׁשיר ּבכלי מנּגנין ׁשם, עֹומדים היּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָואחרים

הּמּׂשיאין מיחסין יׂשראלים לּכהּנה[בנותיהן]ּומהם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
מפנ יחוסן][לכוהנים, מיחס.י אּלא הּדּוכן על עֹולה ׁשאין ;ְֵֶֶֶַַָָָֻ

עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו למנין[נחשבים]ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַ
עׂשר. ְֵַָָהּׁשנים

וחצֹוצרֹות וכּנֹורֹות וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָּובּמה
ולא[מצלתיים]והּצלצל נבלים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹ

ולא חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ׁשּׁשה; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָֹמֹוסיפין
חצֹוצרֹות, מּׁשּתי ּפֹוחתין ואין עׂשר; ׁשנים על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָמֹוסיפין
מּתׁשעה ּפֹוחתין ואין ועׂשרים; מאה על מֹוסיפין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹולא

ּבלבד. אחד - והּצלצל לעֹולם; עד ּומֹוסיפין ְְְְִִִִִֶַַַָָָּכּנֹורֹות,
הּכהנים היּו חדׁשים, ּובראׁשי ּכּלן הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי

ּבחצֹוצרֹות ׁשירהּתֹוקעים אֹומרין והּלוּים הּקרּבן, ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ
חדׁשכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
העׁשת מן נעׂשית היתה החצֹוצרת ּבחצצרת". ּותקעּתם -ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּגרּוטאֹות[גוש] מן אֹותּה עׂשה ּכסף. ׁשל[שברים]ׁשל ְִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשהיּו והחלילים ּפסּולה. מּתכֹות, מיני מּׁשאר ּכׁשרה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכסף,

אּבּוב היה - ּבהן החליל]מנּגנין ׁשל[קנה קנה,[מ:]ׁשּלהן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מחּלק היה ולא ערב; ׁשּקֹולֹו ּבאּבּוב[מסיים]מּפני אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני באחד]יחידי, .[כשהסיום ְְְִִִֵֵֶֶַָ

מּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עׂשר עלּבׁשנים באצבעו מכה -] ְִִֵֶֶַַָָָָָ
קולו] להנעים ראׁשֹון,החליל ּפסח ּבׁשחיטת - הּמזּבח ְְְִִִִִֵֵֶַַַַלפני

ּוביֹום ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּוביֹום ׁשני, ּפסח ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָּובׁשחיטת
זה וחליל החג. ימי ּובׁשמֹונת עצרת, ׁשל הראׁשֹון ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָטֹוב
ׁשל וחליל קרּבן, ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני הּׁשּבת, את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּדֹוחה

הּׁשּבת. את ודֹוחה הּוא, עבֹודה ְְֲֶֶַַָָָָקרּבן

חמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו, לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין
ּתחּלה חמׁשׁשנים מּבן לּלוּים: אׁשר "זאת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

וכתּוב ׁשנה", -ועׂשרים ׁשנה" ׁשלׁשים "מּבן אֹומר: אחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ
ׁשּיגּדיל עד לעבֹודה נכנס ואינֹו לתלמּוד. חמׁש ּכיצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהא

עבדתֹו". על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹויהיה

מּצבא יׁשּוב ׁשנה חמּׁשים "ּומּבן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
מּמקֹוםהעבֹודה" הּמקּדׁש נֹוׂשאין ׁשהיּו ּבּזמן אּלא אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

איןלמק - לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. הּנֹוהגת מצוה ואינּה ֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ
ּכׁשּיתקלקל - ּבקֹול אּלא ּבמּומין ולא ּבׁשנים נפסל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּלוי
לי, ויראה ּבּמקּדׁש. לעבֹודתֹו יּפסל הּזקנה, מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקֹולֹו
הּׁשֹוערים. מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו

הרֹואה הּלוּים[הנביא]ׁשמּואל חּלקּו הּמל ודוד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבת ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות; וארּבעה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשרים

הּמׁשמר[שבוע] ראׁש אֹותם מחּלק הּמׁשמר, אנׁשי וכל .ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
אנׁשים ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת, מימי ויֹום יֹום וכל אבֹות; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלבּתי

יום]ידּועים לאותו אּלּו[מסומנים מחּלקין האבֹות וראׁשי . ְְְְִִֵֵַָָָ
הּלוּים וכל עבֹודתֹו. על איׁש איׁש ׁשּלהם, ּבּיֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעֹובדים

ּכלי[אסורין]מזהרין אל א" ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
יקרבּו לא - ימתּו" ולא יקרבּו, לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין. לּגע אבל ֲֲִִַָָָָֻלעבֹודה,

ּכ - הּכהנים עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהּלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם
"ּגם ׁשּנאמר: הּלוּים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּכהנים
אחד יעׂשה ׁשּלא מזהרין עצמם הּלוּים וכן אּתם". ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהם
הּׁשֹוער ולא לּׁשֹוער, המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו". ועל עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלמׁשֹורר

ּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים, עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים
ׁשמים ּבידי מיתה חּיבין - מלאכּתֹו "ולאׁשאינּה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אּלא ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻימתּו";
תעׂשה. ְֲֶַֹּבלא

      
,הּקרּבנֹות לעבֹודת הּלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים

ּומצות קדׁשים"; קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
- לקרּבן ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל היא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשה
מקריב". הּוא אלהי לחם את ּכי "וקּדׁשּתֹו, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:

ּולהקּדים הרּבה, ּכבֹוד ּבֹו לנהג מּיׂשראל אדם ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָֹוצרי
לפּתח ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לכל בתורה]אֹותן ראׁשֹון,[לקרוא ְְְִִִֶַָָָָָֹֻ

המזּולבר ואחרי מנהון][לפני ולּטל [בסעודה]ראׁשֹון, ְְִִֵָָָֹ
ראׁשֹון. ִָָיפה

ארּבעה מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה
הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר; וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר

           
      

ועׂשרים לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי
ועֹוליןמׁשמר ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ; ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשּבת ּבכל מׁשמר לעבֹודה, שבוע]לירּוׁשלים ּומּיֹום[- . ְְֲִִִִַַָָָָָָ
ּומׁשמר יֹוצא, מׁשמר - מתחּלפין הן הּׁשּבת ליֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת

חלילה. וחֹוזרין ׁשּיּגמרּו; עד נכנס, אחריו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּברגלים ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּומצות
עֹובד[בחגים] - לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ׁשּיבֹוא וכל ;ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

,'מׁשמר ׁשּיּגיע עד ל' לֹו: אֹומרין ואין עּמהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוחֹולק
וׁשרת". ,ׁשערי מאחד הּלוי יבֹוא "וכי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

לחם ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה
עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק נדרים[שבועות]הּפנים, אבל . ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מׁשמר אּלא ּברגל ואפּלּו אֹותן מקריב אין - ּותמידין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּונדבֹות
קבּוע השבוע]ׁשּזמּנֹו יאכלּו,[שתורו ּכחלק "חלק ׁשּנאמר: , ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּבקרּבנֹות יאכלּו ּכחלק חלק - האבֹות" על ממּכריו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹלבד
חּלקּו ׁשּכבר הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק חלק ואינם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּצּבּור,

ּבׁשּבּתֹו. ּומׁשמר מׁשמר ּכל אֹותן וקבעּו האבֹות, ְְְְְִִַַָָָָָָָָאֹותם
קבּוע ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת אבלוכן ; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּלחם ׁשּתי ּומּנין[בשבועות]עבֹודת הּמׁשמרֹות. ּבכל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּכל ,ׁשערי "מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? אּלא מדּבר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּומּנין אחד. ּבׁשער ּבאין יׂשראל ׁשּכל ּבׁשעה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל"
יאכלּו", ּכחלק "חלק ׁשּנאמר: ּבּכהנים? אּלא מדּבר ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאינֹו

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל מּתנֹות ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואין
ּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

ׁשּירצה יֹום וׁשרת";ּבכל נפׁשֹו אּות ּבכל "ּובא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עצמֹו; ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו, חּטאתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלּו
ּכהן לכל קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. קרּבנֹו, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוהעֹור
לאֹותֹו ועבֹודתֹו, הּקרּבן ועֹור נֹותן; להקריבֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּירצה

לֹו ׁשּנתן ּבלבד .הּכהן ְִֵֶַַַָֹ
לאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה

עלמׁשמר לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהן. והעֹור , ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּדחק מיוחד]ידי ׁשּירצה,[במאמץ ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכלל, לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר; לאנׁשי והעבֹודה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹוהעֹור
מׁשמר. לאנׁשי נאכל הּקרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָהרי

טמאים הּכהנים וכל הּצּבּור, ּבקרּבנֹות טמא [-היה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
בטומאה] מקריבים טמאים, הציבור לבעליכשרוב נֹותנֹו -ְְֲֵַ

לאנׁשי ועבֹודתֹו, ועֹורֹו מׁשמר; ׁשּבאֹותֹו טהֹורים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמּומין
הּטמאים. ְְִִֵַָמׁשמר

אֹונן והיה ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּקרּבן קרובוהיה שמת -] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטרם עליו, להתאבל ׁשּירצה,שחייב ּכהן לכל נֹותנֹו -ְְְִֵֶֶָֹ

ראּוי האֹונן ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר; לאנׁשי ועבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹועֹורֹו
לקרּבנֹו. ׁשליח עֹוׂשה זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעבֹודה,

אבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר, מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל
אחד[משמרות] ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשּבת עד[השבוע]מּיֹום וכן אחריו, ׁשל ּבּיֹום והאחר , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב, אב ּבית וכל ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרֹון.

ּגדֹול ּכהן ּומֹוׁשחיןּוממּנין הּכהנים; לכל ראׁש הּוא , ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹ
ּגדֹולה, כהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין ואם וגֹו'". יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן כהּנה[ממנים]ׁשם ּבבגדי אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשמן ראׁשֹו על יּוצק "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹּגדֹולה
ּכׁשם - הּבגדים" את ללּבׁש ידֹו את ּומּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמׁשחה,

ּבּבגדים.[מתמנה]ׁשּמתרּבה מתרּבה ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד
יֹום אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר, ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן,
ּוכׁשם ּתחּתיו"; הּכהן ילּבׁשם ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ - ׁשבעה ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם אֹו ׁשבעה, ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעׂשה אחת, ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח
למרּבה[הבדל]אין הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ּכהן ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּפר אּלא ׁשגג[לקרבן]ּבגדים, אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
"אם ׁשּנאמר: חּטאת, עליהן ׁשחּיב הּמצוֹות מן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחת
הן. ׁשוין - הּדברים לׁשאר אבל וגֹו'"; יחטא הּמׁשיח ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּכהן

מעמידין ׁשל[ממנין]אין ּדין ּבית אּלא ּגדֹול, ּכהן ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
"ּביֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ואחד. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשבעים
מרּבין אין ּבלבד, ּבּבגדים נתרּבה אם וכן אֹותֹו"; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָהּמׁשח

ּכאחת. ּגדֹולים כהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאֹותֹו
,אחר ּכהן הּמׁשנה[ש:]ּוממּנין ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ויהיה 'ממּנה'. הּנקרא והּוא 'סגן', הּנקרא והּוא ,ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻלּמל
לֹו הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ּכהן לימין לכהןעֹומד -] ְִִִֵֵֶָָָֹ

הּסגן.הגדול] יד מּתחת הּכהנים וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ
קתיקֹולין ממּנין כללי]ועֹוד ּכמֹו[מנהל לּסגן להיֹותן , ְְְְְִִִֵַַָָָ

אמרּכֹולין ּוממּנין מּׁשנים. ּפחֹות ואין ּגדֹול; לכהן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסגן
-[אחראים] ּבידם העזרה ּומפּתחֹות מּׁשבעה; ּפחֹות אין ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד יכֹול אינֹו לפּתח, האחד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹרצה
ויפּתחּו. ְְְְֲִִַָהאמרּכֹולין

ּפֹוחתין ואין האמרּכֹולין, יד מּתחת ּגזּברין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּוממּנין
גזּברין ההקּדׁשֹותמּׁשלׁשה ׁשּגֹובין הן - והּגזּברין ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּופֹודין[תרומות] הּנפּדה[מוכרין], למכירה]את [הראוי ְִִֶֶַ
אֹותן ּומֹוציאין בהן]מהן, הראּויין[משתמשים לּדברים ְְִִִִֵֶַָָָ

.[לשימוש]להֹוצאה ְָָ
הּמׁשּוח ּגדֹול בשמן]ּכהן למרּבה[להצילו]קֹודם[שנמשח ְִֵֵֵַַָָֹֻ

ׁשעבר למׁשּוח קֹודם לׁשרת העֹומד ּבגדים ּומרּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבגדים,
קֹודם[טומאת]מחמת[ממשרתו] קרי מחמת והעֹובר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

מחמת לו]לעֹובר לכהן[שנהיה קֹודם מּום מחמת ועֹובר מּום, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַֹ
ל:]מׁשּוח ּוסגן[ממונה לסגן, קדם מלחמה ּומׁשּוח מלחמה, ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹ

לקּתיקֹול כללי]קֹודם לאמרּכל[מנהל קֹודם וקּתיקֹול , ְְְֲִִֵֵַַַַָ
הּמׁשמר[אחראי] לראׁש קֹודם וגזּבר לגזּבר, קֹודם ואמרּכל ,ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אב[שבועי] ּבית לראׁש קֹודם הּמׁשמר וראׁש יום], ,[משמרת ְְְִֵֵַָָֹֹ

נמצאּו הּכהנים. מּׁשאר הדיֹוט לכהן קֹודם אב ּבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹֹוראׁש
מּזֹו. למעלה זֹו מעלֹות, ׁשמֹונה ּתמיד ְְְֲֲִִִֶַַַָָֹהּכהנים

הממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול, ּכהן אֹו ,הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות
לירׁשֹו הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו מעמידין ּבּנחלה- הּקֹודם וכל , ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ירושה] לׂשררּות[- לתפקיד]קֹודם ׁשּיהיה[- והּוא הּמת, ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּביראה אֹו ּבחכמה, מקֹומֹו שמים]ממּלא יראת ּפי[- על אף ְְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבקרב ּובניו "הּוא :ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה, ּכמֹותֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
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ועׂשרים לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי
ועֹוליןמׁשמר ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ; ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻ

ׁשּבת ּבכל מׁשמר לעבֹודה, שבוע]לירּוׁשלים ּומּיֹום[- . ְְֲִִִִַַָָָָָָ
ּומׁשמר יֹוצא, מׁשמר - מתחּלפין הן הּׁשּבת ליֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת

חלילה. וחֹוזרין ׁשּיּגמרּו; עד נכנס, אחריו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּברגלים ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּומצות
עֹובד[בחגים] - לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ׁשּיבֹוא וכל ;ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

,'מׁשמר ׁשּיּגיע עד ל' לֹו: אֹומרין ואין עּמהם, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָוחֹולק
וׁשרת". ,ׁשערי מאחד הּלוי יבֹוא "וכי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:

לחם ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה
עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק נדרים[שבועות]הּפנים, אבל . ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

מׁשמר אּלא ּברגל ואפּלּו אֹותן מקריב אין - ּותמידין ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָּונדבֹות
קבּוע השבוע]ׁשּזמּנֹו יאכלּו,[שתורו ּכחלק "חלק ׁשּנאמר: , ְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

ּבקרּבנֹות יאכלּו ּכחלק חלק - האבֹות" על ממּכריו ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹלבד
חּלקּו ׁשּכבר הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק חלק ואינם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּצּבּור,

ּבׁשּבּתֹו. ּומׁשמר מׁשמר ּכל אֹותן וקבעּו האבֹות, ְְְְְִִַַָָָָָָָָאֹותם
קבּוע ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת אבלוכן ; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

הּלחם ׁשּתי ּומּנין[בשבועות]עבֹודת הּמׁשמרֹות. ּבכל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּכל ,ׁשערי "מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? אּלא מדּבר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּומּנין אחד. ּבׁשער ּבאין יׂשראל ׁשּכל ּבׁשעה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל"
יאכלּו", ּכחלק "חלק ׁשּנאמר: ּבּכהנים? אּלא מדּבר ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאינֹו

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל מּתנֹות ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואין
ּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

ׁשּירצה יֹום וׁשרת";ּבכל נפׁשֹו אּות ּבכל "ּובא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עצמֹו; ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו, חּטאתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלּו
ּכהן לכל קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. קרּבנֹו, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוהעֹור
לאֹותֹו ועבֹודתֹו, הּקרּבן ועֹור נֹותן; להקריבֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּירצה

לֹו ׁשּנתן ּבלבד .הּכהן ְִֵֶַַַָֹ
לאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה

עלמׁשמר לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהן. והעֹור , ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּדחק מיוחד]ידי ׁשּירצה,[במאמץ ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכלל, לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר; לאנׁשי והעבֹודה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹוהעֹור
מׁשמר. לאנׁשי נאכל הּקרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָהרי

טמאים הּכהנים וכל הּצּבּור, ּבקרּבנֹות טמא [-היה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
בטומאה] מקריבים טמאים, הציבור לבעליכשרוב נֹותנֹו -ְְֲֵַ

לאנׁשי ועבֹודתֹו, ועֹורֹו מׁשמר; ׁשּבאֹותֹו טהֹורים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמּומין
הּטמאים. ְְִִֵַָמׁשמר

אֹונן והיה ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּקרּבן קרובוהיה שמת -] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטרם עליו, להתאבל ׁשּירצה,שחייב ּכהן לכל נֹותנֹו -ְְְִֵֶֶָֹ

ראּוי האֹונן ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר; לאנׁשי ועבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹועֹורֹו
לקרּבנֹו. ׁשליח עֹוׂשה זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעבֹודה,

אבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר, מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל
אחד[משמרות] ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשּבת עד[השבוע]מּיֹום וכן אחריו, ׁשל ּבּיֹום והאחר , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב, אב ּבית וכל ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרֹון.

ּגדֹול ּכהן ּומֹוׁשחיןּוממּנין הּכהנים; לכל ראׁש הּוא , ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹ
ּגדֹולה, כהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין ואם וגֹו'". יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן כהּנה[ממנים]ׁשם ּבבגדי אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשמן ראׁשֹו על יּוצק "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹּגדֹולה
ּכׁשם - הּבגדים" את ללּבׁש ידֹו את ּומּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמׁשחה,

ּבּבגדים.[מתמנה]ׁשּמתרּבה מתרּבה ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד
יֹום אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר, ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן,
ּוכׁשם ּתחּתיו"; הּכהן ילּבׁשם ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ - ׁשבעה ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם אֹו ׁשבעה, ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעׂשה אחת, ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח
למרּבה[הבדל]אין הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ּכהן ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּפר אּלא ׁשגג[לקרבן]ּבגדים, אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
"אם ׁשּנאמר: חּטאת, עליהן ׁשחּיב הּמצוֹות מן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחת
הן. ׁשוין - הּדברים לׁשאר אבל וגֹו'"; יחטא הּמׁשיח ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּכהן

מעמידין ׁשל[ממנין]אין ּדין ּבית אּלא ּגדֹול, ּכהן ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
"ּביֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ואחד. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשבעים
מרּבין אין ּבלבד, ּבּבגדים נתרּבה אם וכן אֹותֹו"; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָהּמׁשח

ּכאחת. ּגדֹולים כהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאֹותֹו
,אחר ּכהן הּמׁשנה[ש:]ּוממּנין ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ויהיה 'ממּנה'. הּנקרא והּוא 'סגן', הּנקרא והּוא ,ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻלּמל
לֹו הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ּכהן לימין לכהןעֹומד -] ְִִִֵֵֶָָָֹ

הּסגן.הגדול] יד מּתחת הּכהנים וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ
קתיקֹולין ממּנין כללי]ועֹוד ּכמֹו[מנהל לּסגן להיֹותן , ְְְְְִִִֵַַָָָ

אמרּכֹולין ּוממּנין מּׁשנים. ּפחֹות ואין ּגדֹול; לכהן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסגן
-[אחראים] ּבידם העזרה ּומפּתחֹות מּׁשבעה; ּפחֹות אין ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד יכֹול אינֹו לפּתח, האחד ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹרצה
ויפּתחּו. ְְְְֲִִַָהאמרּכֹולין

ּפֹוחתין ואין האמרּכֹולין, יד מּתחת ּגזּברין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּוממּנין
גזּברין ההקּדׁשֹותמּׁשלׁשה ׁשּגֹובין הן - והּגזּברין ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּופֹודין[תרומות] הּנפּדה[מוכרין], למכירה]את [הראוי ְִִֶֶַ
אֹותן ּומֹוציאין בהן]מהן, הראּויין[משתמשים לּדברים ְְִִִִֵֶַָָָ

.[לשימוש]להֹוצאה ְָָ
הּמׁשּוח ּגדֹול בשמן]ּכהן למרּבה[להצילו]קֹודם[שנמשח ְִֵֵֵַַָָֹֻ

ׁשעבר למׁשּוח קֹודם לׁשרת העֹומד ּבגדים ּומרּבה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּבגדים,
קֹודם[טומאת]מחמת[ממשרתו] קרי מחמת והעֹובר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ

מחמת לו]לעֹובר לכהן[שנהיה קֹודם מּום מחמת ועֹובר מּום, ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַֹ
ל:]מׁשּוח ּוסגן[ממונה לסגן, קדם מלחמה ּומׁשּוח מלחמה, ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹ

לקּתיקֹול כללי]קֹודם לאמרּכל[מנהל קֹודם וקּתיקֹול , ְְְֲִִֵֵַַַַָ
הּמׁשמר[אחראי] לראׁש קֹודם וגזּבר לגזּבר, קֹודם ואמרּכל ,ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אב[שבועי] ּבית לראׁש קֹודם הּמׁשמר וראׁש יום], ,[משמרת ְְְִֵֵַָָֹֹ

נמצאּו הּכהנים. מּׁשאר הדיֹוט לכהן קֹודם אב ּבית ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹֹוראׁש
מּזֹו. למעלה זֹו מעלֹות, ׁשמֹונה ּתמיד ְְְֲֲִִִֶַַַָָֹהּכהנים

הממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול, ּכהן אֹו ,הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות
לירׁשֹו הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו מעמידין ּבּנחלה- הּקֹודם וכל , ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ירושה] לׂשררּות[- לתפקיד]קֹודם ׁשּיהיה[- והּוא הּמת, ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּביראה אֹו ּבחכמה, מקֹומֹו שמים]ממּלא יראת ּפי[- על אף ְְְְְְִִֵַַַָָָ

ּבקרב ּובניו "הּוא :ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה, ּכמֹותֹו ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו
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ׂשררה לכל הּדין והּוא ירּׁשה; ׁשהּמלכּות מלּמד ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻיׂשראל",
ּולזרעֹו. לעצמֹו זֹוכה לּה, ׁשהּזֹוכה - יׂשראל ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבקרב

אּלא לעֹולם, ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשּוח
ואם נמׁשח; למלחמה, נמׁשח אם הּכהנים; ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָֹהרי
מׁשּמׁש מלחמה מׁשּוח ּוכׁשהּכהן נמׁשח. לא נמׁשח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹלא

כלים ּבארּבעה מׁשּמׁש הּכהנים.[בגדים]ּבּמקּדׁש, ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
מֹורידין ואין מּמּנה, ּגדֹולה ׁשהיא לׂשררה מּׂשררה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמעלין
ולא ּבּקדׁש, ׁשּמעלין - מּמּנה למּטה ׁשהיא לׂשררה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹותֹו
ּכן אם אּלא יׂשראל ּבקרב ׁשהיא מּׂשררה לעֹולם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָמֹורידין

.[חטא]סרח ַָ

- מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוכהן
מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבבית אֹותֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָֹֻמלקין

לגדּלתֹו .וחֹוזר ְְִֵָֻ

      
הּכהנים אחיו מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי - ּגדֹול ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

ּובמראה ּבחכמה, ּבעׁשר, ּבכח, והוד]ּבנֹואי, אין[חן אם . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
ואחד אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו נֹותנין הּכהנים ּכל - ממֹון ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו

ׁשּבכּלם. מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻלפי

מעּכב אּלּו מּכל אחד מכהונתו]ואין ּכל[מונע אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ
נתרּבה אם אבל למצוה; -]זה הנ"ל בלי מּכל[נתמנה ְְְֲִִִִֶַָָָָ

נתרּבה. ְִַָָמקֹום,
יקל ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן עצמֹווחּיב ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹ

ראש] ולא[בקלות ערם, אֹותֹו יראּו ולא העם; ׁשאר ְְְְִִָָָָֹֹֹעם
ׁשּנאמר: - מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ּבּמרחץ, ולא הּכּסא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבבית
הּוא רצה יתרה. ּגדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין מלּמד מאחיו", ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"הּגדֹול

ּבידֹו. הרׁשּות עּמֹו, אחרים ְְְֲֲִִִֵֶָָׁשּירחצּו
אפּלּו רּבים, ׁשל לסעּודֹות ולא הּמׁשּתה, לבית יּכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא

האבל. לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָהם
הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו ,הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא

מסּבבין הּכהנים ּכבֹוד;[מקיפין]אּלא לֹו וחֹולקין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֶַַָָֹ
ממּצעֹו ׁשעבר[עומד]והּסגן ּומׁשיח והּסגן העם, לבין ּבינֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

גדול] הכהן במקום תקופה שעבד אב[- ּבית וראׁש ְִִֵָֹמימינֹו,
'ּתנחמּו'; לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים

ּכחן. ּכפי אֹותֹו מכּבדין ְְְְִִֵַָֹוהן
מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָמת

והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש; מן אֹו ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָּביתֹו
ּבׁשּורה אב[להתנחם]עֹומד ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן , ְְְִִֵֵָָָֹ

להן: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו לֹו: ואֹומרין ְְְְְִִֵֶַָָָָֹמּׂשמאלֹו;
הּׁשמים'. מן ְְִִִַַָָ'ּתתּברכּו

אחרים]אֹותֹו[מאכילין]ּכׁשּמברין העם[משל ּכל - ְְִֶַָָָ
על קֹורע ואינֹו הּספסל. על מסב והּוא הארץ, על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמסּבין
ואם יפרם"; לא "ּובגדיו ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמתֹו
ואינֹו רגליו. ּכנגד מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקרע,

ּפרע מגודל]מרּבה שער לא[- ראׁשֹו "את ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְֱֶֶֶֶֶַַַָֹֹ
מסּפר אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיפרע"

ּבתער מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת אּלא[סכין]מערב ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעּקר[מספרים]ּבזּוג זֹו ׂשערה ראׁש עד[בתחילת], זֹו, ְְֲִַַַָֹ

לא "ראׁשם ׁשּנאמר: - ּכאחד צמח הּוא ּכאּלּו ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיראה
ראׁשיהם". את יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו; לא ּופרע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיגּלחּו,

ּכהן 'לׁשּכת הּנקראת והיא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּובית
הּיֹום,ּגדֹול' ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ותפארּתֹו ּוכבֹודֹו . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו אחת ׁשעה אֹו ּבּלילה, ּבלבד לביתֹו אּלא יצא ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹולא
מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים, ּביתֹו ויהיה ּבּיֹום. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּתים

ּדנין ואין עליו; ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹוכהן
ּבל הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּדיני ׁשּנאמר:בדאֹותֹו , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
."אלי יביאּו הּגדל הּדבר ִֵֶַַָָָָָֹ"ּכל

ּדין ּבבית ואפּלּו להעידּה, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה
ויעיד ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה עדּותהּגדֹול; היתה ואם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול זה הרי - יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל

אסּור ׁשהּוא חמיׁשי, ּבספר ּבארנּו [להתחתן]ּוכבר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ
ואם נׁשים, ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו הּבתּולה. על ּומצּוה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאלמנה,

הּצֹום ּביֹום לעבד יכֹול אינֹו - ׁשּתים עד[כיפור]נׂשא ְְֲִֵַַַַָָָֹ
וחֹולץ בנים]ׁשּיגרׁש. בלא שמת אחיו וחֹולצים[לאשת , ְְְְִֵֵֶָ

ּומיּבמין נושא]לאׁשּתֹו, אחיו בנים, בלא מת אׁשּתֹו.[- את ְְְְְִִִֶַ
העם. לׁשאר להּנׂשא מּתרת אּׁשה, ּגרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻואם

ׁשלׁשה להׁשּתחוֹות, להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבזמן
ּבאבנים ואחד ּבׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו; אפֹוד ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע

הּפרכת את ההיכל]לֹו אחיו[בפתח יּכנסּו ׁשּיצא, ואחר ; ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויצאּו. וּיׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵַַֹהּכהנים

חלק ונֹוטל מקטיר. הּקטרת, להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל
'זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה, ּכיצד? ּכּלם. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש

ּבפיס עֹובד ואינֹו ׁשּלי'; האׁשם וזה ׁשּלי, פיהחּטאת [על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּׁשּירצה.גורל] מה ּכל מקריב להקריב, ׁשּירצה עת ּכל אּלא ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּגבּול ּבקדׁשי הּוא ומעשרות]והרי הּכהנים.[תרומות ּכׁשאר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָֹ
ּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן

ּבימינֹו הּסגן ּתפסֹו הּכבׁש, למחצית עלה מימינֹו; ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהּסגן
העֹולה ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו,

וסֹומ ׁשּבידֹו, לאׁש.[ידיו]האברים וזֹורקן עליהן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָ
ואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ

ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו אברים ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹנֹותן
סֹומ ּבלבד,[ידיו]והּוא לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ

על סמיכה ׁשם ואין עֹוׂשה. - לאׁש זֹורק אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָויהיה
ּכל אּלא כבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול לכהן אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאברים

הן. חּיים ּבעלי על - ְֲִִֵֵַַַַהּסמיכֹות
איׁש ויעׂשה הּכהן י"ג]ּכׁשּיגּדיל ּכׁשר[בן הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ל הּכהנים אחיו אבל לעבדלעבֹודה; אֹותֹו מּניחין היּו א ֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ
לעזרה נכנס ואינֹו ׁשנה. עׂשרים ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּמקּדׁש

ׁשירה. אֹומרים ׁשהּלוּים ּבׁשעה אּלא ּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלעבֹודה
עֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין

ׁשּיביאּתחּלה עד ועֹובדּה[מנחה], מּׁשּלֹו האיפה עׂשירית ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לה' יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידֹו,
עׂשירית ׁשּיביא קדם עבד ואם אֹותֹו". הּמׁשח ְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹּביֹום

           
      

ׁשּיביא קדם ּגדֹולה ּבכהּנה ׁשעבד ּגדֹול ּכהן וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻהאיפה,
ּכׁשרה. עבֹודתֹו - האיפה ְֲֲִִֵֵָָָָעׂשירית

הרי - ּגדֹול ּכהן אֹותֹו ׁשּמּנּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן
חּנּו ּכׁשאר ּתחּלה ּבידֹו ועֹובדּה האיפה עׂשירית מביא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָזה

הדיֹוט ּכהן לראשונה]ּכל עׂשירית[העובד מקריב ּכ ואחר , ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
מקריב ּכ ואחר ּגדֹול, ּכהן חּנּו ׁשהיא ׁשנּיה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאיפה
ׁשּמקריב ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ׁשליׁשית, האיפה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשירית

הּוא. ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו יֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ה'תש"ע מרחשון א' שני יום

      
אינֹו והּוא קרב, אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי

ּגּביו על ּכל[לידו]עֹומד ׁשל קרּבן הן הּצּבּור, וקרּבנֹות ; ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבעזרה עֹומדין יׂשראל ּכל ׁשּיהיּו אפׁשר ואי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָיׂשראל,
ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו לפיכ קרּבן. ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָּבׁשעת
לעמד יׂשראל ּכל ׁשלּוחי יהיּו חטא, ויראי ּכׁשרים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹמּיׂשראל
אֹותם וחּלקּו מעמד'. 'אנׁשי הּנקראין והן הּקרּבנֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָעל
ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין מעמדֹות, וארּבעה ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻעׂשרים
והּוא ּכּלם; על ממּנה מהם אחד ּומעמד, מעמד ּכל ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻועל

הּמעמד'. 'ראׁש ְֲִַַַָָֹהּנקרא
וׁשּבת ׁשּבת שבוע]ּבכל ׁשל[- מעמד אנׁשי מתקּבצין , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

נכנסין לּה, קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ׁשּבת; ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה
והרחֹוקים ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻלּמקּדׁש
מתקּבצין היּו ׁשּלהן, מעמד ׁשהּגיע ּכיון מעמד, אֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

ׁשּבמקֹומן. הּכנסת ְְְִֵֶֶֶַָלבית
ּבבּתי ּבין ּבירּוׁשלים ּבין ּׁשּמתקּבצין, אּלּו עֹוׂשין הן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּומה

ּבּׁשּבת ּבּׁשני מתעּנין ב']כנסּיֹות? ּובּׁשליׁשי[יום ׁשּלהן, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
מּפני מתעּנין, היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ּובחמיׁשי. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוברביעי
יצאּו ׁשּלא ּכדי מתעּנין, אינן ּבּׁשּבת ּובאחד הּׁשּבת; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכבֹוד

לצֹום. ׁשּבת ְֵֶַָֹמענג
מּׁש ויֹום יֹום ארּבעּובכל מתּפללין מעמדן, ׁשהיא ּבת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּונעילה ּומנחה ׁשחרית אחרתּתפּלֹות: ּתפּלה מֹוסיפין ועֹוד , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָ
יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ונֹוׂשאין[נוספת]ּבין להן. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ

ּבׁשחרית, - יֹום ּבכל פעמים ׁשלׁשה ּבּמעמד ּכּפיהן ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהּכהנים
ׁשלׁשה ּתֹורה ּבספר וקֹוראין ּובנעילה. הּיתרה, זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּובתפּלה
הּיתרה זֹו ּובתפּלה ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָאנׁשים,
ּפה, על אּלא ּבּספר, קֹוראין היּו לא ּבמנחה אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּמֹוסיפין;

ׁשמע את ישראל']ּכקֹוראין 'שמע פרשת מתקּבצין[- היּו ולא . ְְְְְְִִִֶַַָֹ
לׁשּבת. טרּודין ׁשהן מּפני ׁשּבת, ּבערב מנחה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלתפּלת

ׁשם ועמידתן אּלּו, ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן
'מעמד' נקרא - ּבּתֹורה ּולבּקׁשהולקרֹות ולתחּנה .לתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָ

היּו בראׁשיתּובּמה ּבמעׂשה הראׁשֹוןקֹוראין? ּבּיֹום . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
רקיע" "יהי ּבּׁשני, רקיע"; ו"יהי "ּבראׁשית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָקֹוראין
מאֹורֹות"; ו"יהי הּמים" "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, הּמים"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"יּקוּו
"יׁשרצּו" ּבחמיׁשי, ו"יׁשרצּו"; מאֹורֹות" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָּברביעי,

ו"ויכּלּו". הארץ" "ּתֹוצא ּבּׁשּׁשי, הארץ"; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻו"תֹוצא
ּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה לתורה]ּפרׁשה ,[העולים ְְְִִִַָָָָָ

ׁשחרית ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי אחד; אֹותּה קֹורא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוקטּנה

ּבּספר הּׁשנּיה ּבּתפּלה אֹותן וקֹוראין ׁשחֹוזרין הם ,[תורה]- ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמנחה. ּפה על אֹותן וקֹוראין ְְְְְְִִִֶַָָוחֹוזרין

מעמד עֹוׂשין מעמד אנׁשי היּו לא - חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻׁשמֹונת
ּבֹו היה לא - מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד

העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. [-יבוארּובנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
בׁשחריתבהמשך] אּלא ּבנעילה, מעמד ּבֹו היה לא -ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּובמנחה. ׁשנּיה ְְְְִִִִָָָּובתפּלה

למׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומה
לּמערכה עצים להביא לּיערים ׁשּיּגיע[למזבח]לצאת ויֹום , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

נדבה; עֹולֹות מקריבין העצים, להביא זֹו מׁשּפחה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואסּורין טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ּבספד ְְְֲֲִִִֶֶַַָָּבֹו

ע ׁשהתנּדב יחיד -אפּלּו לּמערכה גזרים אֹו צים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבספד הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָאסּור

מנהג זה .ודבר ְְִֶָָָ

הּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנׁשי
הּׁשּבת כבֹוד מּפני מּתרין ּובחמיׁשי מהׁשּלהן; ּומּפני . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשהן למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר עליהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסרּו
מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,

      
על לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה

ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל
על ׁשליׁשי ׁשערים, נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהן:
עם הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מעׂשה על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על עׂשר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה

ּגדֹולה כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר חמּׁשה .הּפרֹוכֹות, ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ

,הרּבה אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
הּמלאכה את להכין ׁשעלּכדי זה עליה. ממּנה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ּכיון ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּזמּנים
ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגיע
לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמדּו

למלאכּתֹו אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, ׁשּיּׁשמע .וכיון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ּפיו ועל נֹועלין, ּפיו על - הּׁשערים נעילת ׁשעל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה

הּתֹוקעין ואין יֹום[בחצוצרות]ּפֹותחין. ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְִִִֵַָ
ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא הּׁשערים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלפתיחת
ּתקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ּתקיעֹות ְְְְְְִִִִִִַָָָָָֹׁשלׁש

ׁשּמסּבב הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה
מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ
יֹום ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל המׁשֹורריםזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּתֹוקעין ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשעֹומדים
מאחת[בחצוצרות] ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין הּקרּבנֹות. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָעל

ותׁשע ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש - יֹום ּבכל ּתקיעה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹועׂשרים



סי            
      

ׁשּיביא קדם ּגדֹולה ּבכהּנה ׁשעבד ּגדֹול ּכהן וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻהאיפה,
ּכׁשרה. עבֹודתֹו - האיפה ְֲֲִִֵֵָָָָעׂשירית

הרי - ּגדֹול ּכהן אֹותֹו ׁשּמּנּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן
חּנּו ּכׁשאר ּתחּלה ּבידֹו ועֹובדּה האיפה עׂשירית מביא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָזה

הדיֹוט ּכהן לראשונה]ּכל עׂשירית[העובד מקריב ּכ ואחר , ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ
מקריב ּכ ואחר ּגדֹול, ּכהן חּנּו ׁשהיא ׁשנּיה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאיפה
ׁשּמקריב ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ׁשליׁשית, האיפה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשירית

הּוא. ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו יֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ה'תש"ע מרחשון א' שני יום

      
אינֹו והּוא קרב, אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי

ּגּביו על ּכל[לידו]עֹומד ׁשל קרּבן הן הּצּבּור, וקרּבנֹות ; ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ּבעזרה עֹומדין יׂשראל ּכל ׁשּיהיּו אפׁשר ואי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָיׂשראל,
ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו לפיכ קרּבן. ְְְְְְְִִִִִִִִֶַָָָָּבׁשעת
לעמד יׂשראל ּכל ׁשלּוחי יהיּו חטא, ויראי ּכׁשרים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָֹמּיׂשראל
אֹותם וחּלקּו מעמד'. 'אנׁשי הּנקראין והן הּקרּבנֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָעל
ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין מעמדֹות, וארּבעה ְְְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻעׂשרים
והּוא ּכּלם; על ממּנה מהם אחד ּומעמד, מעמד ּכל ְְְֲֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻועל

הּמעמד'. 'ראׁש ְֲִַַַָָֹהּנקרא
וׁשּבת ׁשּבת שבוע]ּבכל ׁשל[- מעמד אנׁשי מתקּבצין , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

נכנסין לּה, קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ׁשּבת; ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה
והרחֹוקים ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻלּמקּדׁש
מתקּבצין היּו ׁשּלהן, מעמד ׁשהּגיע ּכיון מעמד, אֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

ׁשּבמקֹומן. הּכנסת ְְְִֵֶֶֶַָלבית
ּבבּתי ּבין ּבירּוׁשלים ּבין ּׁשּמתקּבצין, אּלּו עֹוׂשין הן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָּומה

ּבּׁשּבת ּבּׁשני מתעּנין ב']כנסּיֹות? ּובּׁשליׁשי[יום ׁשּלהן, ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
מּפני מתעּנין, היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ּובחמיׁשי. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּוברביעי
יצאּו ׁשּלא ּכדי מתעּנין, אינן ּבּׁשּבת ּובאחד הּׁשּבת; ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכבֹוד

לצֹום. ׁשּבת ְֵֶַָֹמענג
מּׁש ויֹום יֹום ארּבעּובכל מתּפללין מעמדן, ׁשהיא ּבת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּונעילה ּומנחה ׁשחרית אחרתּתפּלֹות: ּתפּלה מֹוסיפין ועֹוד , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָ
יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ונֹוׂשאין[נוספת]ּבין להן. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָ

ּבׁשחרית, - יֹום ּבכל פעמים ׁשלׁשה ּבּמעמד ּכּפיהן ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹהּכהנים
ׁשלׁשה ּתֹורה ּבספר וקֹוראין ּובנעילה. הּיתרה, זֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹּובתפּלה
הּיתרה זֹו ּובתפּלה ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָאנׁשים,
ּפה, על אּלא ּבּספר, קֹוראין היּו לא ּבמנחה אבל ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּמֹוסיפין;

ׁשמע את ישראל']ּכקֹוראין 'שמע פרשת מתקּבצין[- היּו ולא . ְְְְְְִִִֶַַָֹ
לׁשּבת. טרּודין ׁשהן מּפני ׁשּבת, ּבערב מנחה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָלתפּלת

ׁשם ועמידתן אּלּו, ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן
'מעמד' נקרא - ּבּתֹורה ּולבּקׁשהולקרֹות ולתחּנה .לתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָ

היּו בראׁשיתּובּמה ּבמעׂשה הראׁשֹוןקֹוראין? ּבּיֹום . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
רקיע" "יהי ּבּׁשני, רקיע"; ו"יהי "ּבראׁשית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָקֹוראין
מאֹורֹות"; ו"יהי הּמים" "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, הּמים"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"יּקוּו
"יׁשרצּו" ּבחמיׁשי, ו"יׁשרצּו"; מאֹורֹות" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָּברביעי,

ו"ויכּלּו". הארץ" "ּתֹוצא ּבּׁשּׁשי, הארץ"; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻו"תֹוצא
ּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה לתורה]ּפרׁשה ,[העולים ְְְִִִַָָָָָ

ׁשחרית ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי אחד; אֹותּה קֹורא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוקטּנה

ּבּספר הּׁשנּיה ּבּתפּלה אֹותן וקֹוראין ׁשחֹוזרין הם ,[תורה]- ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמנחה. ּפה על אֹותן וקֹוראין ְְְְְְִִִֶַָָוחֹוזרין

מעמד עֹוׂשין מעמד אנׁשי היּו לא - חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻׁשמֹונת
ּבֹו היה לא - מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד

העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. [-יבוארּובנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
בׁשחריתבהמשך] אּלא ּבנעילה, מעמד ּבֹו היה לא -ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּובמנחה. ׁשנּיה ְְְְִִִִָָָּובתפּלה

למׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומה
לּמערכה עצים להביא לּיערים ׁשּיּגיע[למזבח]לצאת ויֹום , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ

נדבה; עֹולֹות מקריבין העצים, להביא זֹו מׁשּפחה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואסּורין טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ּבספד ְְְֲֲִִִֶֶַַָָּבֹו

ע ׁשהתנּדב יחיד -אפּלּו לּמערכה גזרים אֹו צים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבספד הּיֹום ּבאֹותֹו ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָאסּור

מנהג זה .ודבר ְְִֶָָָ

הּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנׁשי
הּׁשּבת כבֹוד מּפני מּתרין ּובחמיׁשי מהׁשּלהן; ּומּפני . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשהן למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר עליהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסרּו
מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,

      
על לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה

ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל
על ׁשליׁשי ׁשערים, נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהן:
עם הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מעׂשה על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על עׂשר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה

ּגדֹולה כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר חמּׁשה .הּפרֹוכֹות, ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ

,הרּבה אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל
הּמלאכה את להכין ׁשעלּכדי זה עליה. ממּנה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ

ּכיון ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּזמּנים
ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגיע
לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמדּו

למלאכּתֹו אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, ׁשּיּׁשמע .וכיון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ּפיו ועל נֹועלין, ּפיו על - הּׁשערים נעילת ׁשעל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה

הּתֹוקעין ואין יֹום[בחצוצרות]ּפֹותחין. ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְִִִֵַָ
ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא הּׁשערים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלפתיחת
ּתקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ּתקיעֹות ְְְְְְִִִִִִַָָָָָֹׁשלׁש

ׁשּמסּבב הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה
מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל

ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ
יֹום ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל המׁשֹורריםזה ְְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּתֹוקעין ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשעֹומדים
מאחת[בחצוצרות] ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין הּקרּבנֹות. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָעל

ותׁשע ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש - יֹום ּבכל ּתקיעה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹועׂשרים
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ׁשחר ׁשל הראשון]לתמיד ּבין[הקרבן ׁשל לתמיד ותׁשע , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
האחרון]הערּבים מּוסף,[הקרבן קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום . ְְְִֵֶַַַָָָ

יֹום אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף; קרּבן על ּתׁשע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמֹוסיפין
ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ּבׁשּבתטֹוב להיֹות הּׁשנה ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ

ׁשלׁשה ׁשם מּוסף[קרבנות]ׁשּיׁש לכל ּתֹוקעין אין - מּוספין ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ
הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּומּוסף

מן העם את להבטיל ׁשלׁש - ׁשׁש מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבערב
ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש [בחג]הּמלאכה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

עזרת ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ׁשלׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹמֹוסיפין
ניקנֹור. ׁשער ׁשהּוא העליֹון, ׁשער לפתיחת וׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנׁשים,
למעלה ׁשהּוא לפי העליֹון'? 'ׁשער ׁשמֹו נקרא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָולּמה

ׁשּמנּסכין הּמים למּלּוי ׁשלׁש ּתֹוקעין וכן נׁשים. [עלמעזרת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבׁשּבתהמזבח] הּמים למּלּוי ּתֹוקעין ואין סוכות]ּבחג, ;[של ְְְְִִִֵֶַַַָָ

וכל הּמים. ׁשּמנּסכין ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹותֹוקעין
ׁשעל זה יד מּתחת הּקרּבנֹות, על ׁשּתֹוקעין ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּתֹוקעין
הן. ּבחצֹוצרֹות הּתקיעֹות, אּלּו וכל ּוברׁשּותֹו; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָהמׁשֹוררים

הּצלצל ׁשעל ּכל[מצלתיים]זה הּמעמיד הּוא - ְֲִִֶֶַַַַָָ
את ׁשּסֹועדין הּׁשיר ּכלי ּפי על אתהמׁשֹוררים מלווים -] ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ

ׁשּבארנּו.שירת] ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּלוּים,

הּפיסֹות ׁשעל הּכהנים[גורלות]זה ּבין מפיס הּוא - ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ
ׁשּזכה מלאכּתֹו עֹוׂשה ואיׁש איׁש ּכל ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבכל
ּובהלכֹות יֹום. ּבכל מפיסין היּו פעמים וארּבעה ּבּפיס; ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּבּה

מפיסין. ּכיצד אבאר ְְֲִִִִֵֵַָּתמידין

הּקּנים ׁשעל עופות]הממּנה ׁשּפֹוסקין[קיני הּוא - ְְִִִֶֶֶַַַֻ
וכל[מסכמים] ּבסלע. וכ ּכ לּקרּבנֹות, הּקּנים ׁשּימּכר ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹעּמֹו

לּמקּדׁש, ּדמיהן יביא יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָמי
עם חׁשּבֹון ועֹוׂשה הּקרּבן, לבעלי הּקּנים נֹותן הממּנה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻוזה
ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים לֹו. ונֹותנין ְְְְְְִִִִִִִִַָֹֹהּגזּברין

הּׁשער המחיר]עּמֹו את מסכמים הּקּנים,[- הּוזלּו ואם . ְְִִִִַַַַ
ׁשּפסקּו[מוכר]מסּפק ּכמֹו מסּפק הּוקרּו, ואם הּזֹול; ּכׁשער ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָ

אֹו ּפסּול ׁשּנמצא קן וכל העליֹונה. על הקּדׁש ׁשּיד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָעּמֹו;
ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב קדם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּנפסל

החֹותמֹות ׁשעל נסכים[פתקאות]זה ּדמי ׁשּמקּבל הּוא - ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
- הּנסכים ׁשעל וזה חֹותמֹות; להם ונֹותן נסכים, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמּמחּיבי

הּנסכים. ׁשּמֹוכר ְִֵֶַָהּוא

ּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָּכיצד?
עליו ּכתּוב והּׁשליׁשי 'זכר', עליו ּכתּוב והּׁשני 'עגל', ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָעליו

'חֹוטא' עליו ּכתּוב והרביעי .'ּגדי', ְְְִִִֵָָָָ

הּנסכים ּדמי נֹותן - לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכמנין חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על הממּנה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻלזה
אחד חֹותם לֹו נֹותן עׁשיר, מצרע היה ואם ׁשּלֹו. ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות
לזה ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה 'חֹוטא'; עליו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן הּנסכים, על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהממּנה

ּבהן אתׁשּכתּוב מֹוציא זה זה; אצל זה ּבאים ולערב . ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
הֹותירּו אם מעֹות. ּכנגדן ּומקּבל הּמעֹות[נותרו]החֹותמֹות, ְְְִִֵֶַַַָָָָ

מהמכירות] זה[יותר יׁשּלם ּפחתּו, ואם להקּדׁש; הֹותירּו ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ
עד לֹו ממּתינין חֹותמֹו, ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעל

נֹותנין ׁשּטֹוען, חֹותם ּכדי יתר ּבּמעֹות מצאּו אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהערב;
הּיֹום ּכל וׁשם לֹו. נֹותנין אין לאו, ואם תאריך]לֹו; ּכתּוב[- ְְְִִֵֵַָָָ

עד אצלֹו החֹותם יׁשהא ׁשּלא - הרּמאין מּפני החֹותם, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל
הּנסכים.[יתייקרו]ׁשּיּוקרּו ְְִֶַָ

ׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום אתמּׁשלׁשים קובעין -] ְְְִִִִִַַֹֹ
הּוקרּומחיר] אם הּנסכים. על הממּנה עם והּסלת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֻהּיין

מ מסּפקנסכים, הּוזלּו, ואם עּמֹו; ׁשּפסקּו ּכמֹו להן סּפק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ
אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ׁשּמׂשּתּכר והּׂשכר הּזֹול. ּכּׁשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלהן

ולֹוקחין נסכים', 'מֹותר הּנקרא הּוא עֹולֹות[קונים]- ּבֹו ְְְְִִִַַָָ
העֹוף, ּבעֹולֹות הּמזּבח את מקּיצין ואין הּמזּבח. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלקיץ

עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ְְְִֵֶַָׁשאין

,ּתמיד הרצּפה על עֹומדין ׁשהן מּפני - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכהנים
העבֹודה ּבׁשעת ּבגדים עליהן ואין הרּבה, ּבׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָואֹוכלין
מעמידין לפיכ ּבמעיהן; חֹולין הן - אחד חלּוק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ּתחלּואיהם, ּכל ּומרּפא אֹותם, מבּקר ׁשּיהיה אחד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻממּנה

ידֹו ׁשּתחת ואנׁשיו הּוא ּתמיד, ּבהם .ועֹוסק ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

וׁשיחין ּבֹורֹות חֹופר להיֹות אחר ממּנין ,[תעלות]וכן ְְְְִִִִֵֵֵַַ
מצּויין הּמים ׁשּיהיּו ּכדי - רּבים ׁשל הּבֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַּומתּקן
ואחד רגלים. עֹולי ּולכל מּיֹוׁשביה אדם לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבירּוׁשלים
מלאכּתֹו. ּכל מתּקן והּוא הּפנים, לחם אּמני ּכל על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻממּנה
מלאכּתּה. מתּקן והּוא הּקטרת, אּמני ּכל על ממּנה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻואחד

הּפרֹוכֹות אֹורגי ּכל על ממּנה - הּפרֹוכֹות ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
ולּׁשערים להיכל מּוכנֹות ׁשּיהיּו ּבהן, ּוׁשּתיוהרֹוקמין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

וׁשנה, ׁשנה ּבכל עֹוׂשין היּו ּבין[בשביל]ּפרֹוכֹות להבּדיל ְְְְִִֵַָָָָָָָ
הּקדׁשים וקדׁש ּכפּוליןהּקדׁש הּפרֹוכֹות וחּוטי [שזורים]. ְְְֳִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּׁשה חוטים]ׁשּׁשה מששה חוט ּבּה:[כל היּו מינין וארּבעה . ְְִִִִַָָָָָָ
ּכפּול מהם אחד וכל ׁשני; ותֹולעת וארּגמן, ּותכלת, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשׁש,

מ:] היה[שזור וטפח חּוטין. וארּבעה עׂשרים הרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּׁשה,
נירין ּוׁשנים ׁשבעים ועל נארגת;[חוטים]עביּה, היתה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָ

עׂשרים. ורחּבּה ארּבעים, ְְְְְִִֶַָָָָָארּכּה

על ׁשבע - ׁשני ּבמקּדׁש היּו ּפרֹוכֹות עׂשרה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשלׁש
על ואחת אּולם, ׁשל ּפתחֹו על ואחת העזרה, ׁשערי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשבעה

לּדביר ּוׁשּתים היכל, ׁשל הקודשים]ּפתחֹו ּובין[קודש ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָ
ּבעלּיה ּכנגדן ּוׁשּתים הגג]הּקדׁש, .[בעלית ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ

הּטמאה ּבולד ׁשּנטמאת חכמים]ּפרכת מגזרת טומאה -] ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ
ּבפנים אֹותּה מטּבילין לפי[בעזרה]- מּיד, אֹותּה ּומכניסין ְְְְִִִִִִִִַַָָָ

ׁשמׁש הערב צריכה להטהר]ׁשאינּה לערב .[להמתין ְֲִֵֵֶֶֶַָָ
מּבחּוץ אֹותּה מטּבילין - הּטמאה ּבאב [לעזרה]וׁשּנטמאת ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָֻ

ּבחיל אֹותּה לעזרה]וׁשֹוטחין צריכה[חוץ ׁשהיא מּפני , ְְְְִִִִֵֵֶַָָ
ּגב על אֹותּה ׁשֹוטחין - חדׁשה היתה ואם ׁשמׁש. ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהערב

הבית]האצטּוה בהר אבן את[קורות העם ׁשּיראּו ּכדי , ְְְִִֵֶֶַָָָָ
נאה. ׁשהיא ְְִֶַָָָמלאכּתּה

ּוׁשליׁשּיים ׁשנּיים להם היּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו הּכלים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל
ּתחּתיהם הּׁשנּיים יביאּו הראׁשֹונים, יּטמאּו ׁשאם -. ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ

ּבגדי ּבהכנת עֹוסק - כהּנה ּבגדי מעׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה
ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן; ּגדֹול, כהן ּובגדי הדיֹוטֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹכהנים

הּכל ּבּמקּדׁש.נעׂשה לֹו היתה ולׁשּכה . ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

           
      

      
ּובגדי הדיֹוט, כהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה כהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֻּבגדי

כלים ארּבעה הם - הדיֹוט כהן ּבגדי לבן. ּובגדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹזהב,
ׁשל[בגדים] וארּבעּתם ּומגּבעת; ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, :ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

ּכפּול וחּוטן לבנים, מ:]ּפׁשּתן, ;[חוטים]ׁשּׁשה[ארוג ְְְִִִָָָָָ
ּבצמר. רקּום לבּדֹו ְְְְֵֶֶַַָָוהאבנט

ּגדֹול כהן ּבגדי הן - זהב כלים:ּבגדי ׁשמֹונה והם , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹ
וציץ וחׁשן ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ואבנטהארּבעה . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

רֹוקם מעׂשה - ּגדֹול ּכהן ּדֹומה[ריקמה]ׁשל ואינֹו הּוא, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
היא ּבאהרן, האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן לאבנט ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמעׂשיו
ּכמֹו ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, האמּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּמגּבעת

הּׁשבר על תחבושת]ׁשּלֹופף ּבּה[ככריכת צֹונפין ּובניו , ְִֵֶֶֶַַָָָ
'מגּבעת'. נקראת ּולפיכ ְְְְִִִֵַַַָּככֹובע;

ּגדֹול ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש כלים ארּבעה הן - לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
ּומצנפת ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: .ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ
לבּדֹו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן לבנים, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָוארּבעּתם
הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול לכהן יהיּו אחרֹות כּתנֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָֹֻהם.

ּוׁשּתיהן הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, לֹובׁשּה אחת [נקנין]- ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. מּׁשל מנה [הכהןּבׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

עֹוׂשההגדול] ּכ ואחר הּתֹוספת, ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו; מֹוסיף -ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
הּכּתנת. ֶַָֹֻּבּה

ּומׁשלׁשלים נאים חדׁשים ׁשּיהיּו מצותם - כהּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
"לכבֹוד[ארוכים] ׁשּנאמר: הּגדֹולים, ּבגדי ּכדר ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

מטׁשטׁשין היּו ארּכין[בטיט]ּולתפארת". אֹו מקרעין, אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹֻֻ
ׁשּסּלקן אֹו מּמּדתֹו, ּפחֹות קצרים אֹו מּדתֹו, על ְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתר

מׁשחקין[כיווצם] היּו ּפסּולה; עבֹודתֹו - ועבד ְְְְֲִֵַַָָָָָָֻּבאבנט,
ּכמּדתֹו,[ישנים] ׁשּנעׂשּו עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו ,ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲֵַָָָועבד

צֹואי ׁשּנעׂשה כהּנה מּבגדי ּבגד אין[מלוכלך]ּכל - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מכּבסין ואין אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָמלּבנין
ּגֹונזין ׁשּבלּו, ּגדֹול כהן ּובגדי חדׁשים. ולֹובׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹלּפתילֹות,
ּבהן עֹובד אינֹו הּצֹום, ּביֹום ּבהן ׁשעֹובד לבן ּובגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותן.
ׁשם, אֹותם ׁשּיפׁשט ּבּמקֹום נגנזין אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּפעם

ּבהניה. אסּורין והם ׁשם"; "והּניחם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
עֹוׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים כהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

ּבית ּבׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמהן
מהןהּׁשֹואבה עֹוׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים וכתנֹות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּתמיד לּמנֹורה המקדש]ּפתילֹות מנורת -]. ְְִִַָָ

ויחיד צּבּור; מּׁשל אּלא ּבאין אינן כהנים, ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל
ּומּתר לּצּבּור, מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ּכליׁשהתנּדב וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ

הּמערכה ועצי ּכׁשרין.הּׁשרת הן הרי לּצּבּור, יחיד ׁשּמסרן ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּכׁשרים; מּׁשּלֹו, יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

לּצּבּור. ׁשּימסרם ְְְִִִֵֶַַּובלבד
מחלצֹות מהן עֹוׂשין היּו הדיֹוטֹות, כהנים ד'ּבגדי -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

כהונה] הצורך]רּבֹותבגדי היּו[לעת חּלֹון ותׁשעים וׁשּׁשה . ְְְִִִַַָָ
מׁשמר; לכל חּלֹונֹות ארּבעה הּבגדים, ּבהן להּניח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
סתּומֹות. וכּלן חּלֹונֹותיו, על ּכתּוב מׁשמר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָֻוׁשם

ּפֹותחין ׁשּלהן, ּבּׁשּבת לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשּיּכנסּו
ּוכׁשּיצאּו, הּכלים; ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּלֹונֹותיהן

וסֹותמין. לחּלֹונֹותם הּבגדים ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירין

יהיּו ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹולּמה
וכתּוב אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערּבבין, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּכלים
עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון האבנטים ּכל 'מכנסים'; ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָעליו
ּכּלן והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן הּמצנפֹות וכן ְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָֻֻֻ'אבנט';

אחד. ְֶַָּבחּלֹון

ּבעת אֹו ּבּלילה, ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן
הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא

ּביֹום אֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו -עבֹודתֹו, האבנט מן חּוץ ; ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹ

ׁשעטנז ׁשהּוא אּלא,מּפני ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
העבֹודה .ּבׁשעת ְֲִַָָ

אּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים מ:]אין צמר[בגדים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּבלבד. ְְִִִַּופׁשּתים

הּוא "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֶֶַַַָָָוכל
הּבּוץ והּוא הּואהּפׁשּתים מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע הּכחל[מעורב]הּצמר מן ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הכחול] ותֹולעת[גווני אדם; הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ;ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא מאוד]ׁשני, אדומים .[גרגירים ְִֶֶַַַַַָָ

,"מׁשזר "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֵֶֶַַָָָָָּכל
אם - "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ׁשּיהיה ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי
ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד חּוט ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהיה
צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָּכפּול

ׁשמֹונה ּכפּול חּוטן .ׁשּיהיה ְְִֶֶָָָ

הּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל
ּבפני אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
הּצּורה ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

צדדי מּׁשני ואחֹורנראית ּפנים .ן, ְְְְִִִִֵֵָָָ
ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻׁשל
הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ׁשעֹוׂשין[כגומות ּכמֹו , ְְֲִִֵֶַַָָ

יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים ּבפני[שרוול]האֹורגין נארג ׁשּלּה ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין ְְְְִִִִֶַַַָֹֻעצמֹו,

העקב מן למעלה עד - הּכּתנת ׁשּלּהאר יד ּבית ואר . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
ּפס עד הּיד.[כף]- ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְַַַַָָָֹ

הם - הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,
ירכים ועד מןמּמתנים קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד ּוׁשנצים[ברך]הּלב, . ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּנקב[רצועות] ּבית לא להן ואין להן; קדמי]יׁש ולא[חור ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ּכיס.[נרתיק]ּבית ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ְְִִִֵֶֶָָָָֻ
עׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת

אצּבעֹות ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ׁשּתיםאּמה. וארּכֹו , ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים

מחט מעׂשה אֹותן עֹוׂשין אין - ּכּלן אּלא[בתפירה]כהּנה , ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
אֹורג ארג".[באריגה]מעׂשה "מעׂשה ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ



סי            
      

      
ּובגדי הדיֹוט, כהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה כהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֻּבגדי

כלים ארּבעה הם - הדיֹוט כהן ּבגדי לבן. ּובגדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹזהב,
ׁשל[בגדים] וארּבעּתם ּומגּבעת; ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, :ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

ּכפּול וחּוטן לבנים, מ:]ּפׁשּתן, ;[חוטים]ׁשּׁשה[ארוג ְְְִִִָָָָָ
ּבצמר. רקּום לבּדֹו ְְְְֵֶֶַַָָוהאבנט

ּגדֹול כהן ּבגדי הן - זהב כלים:ּבגדי ׁשמֹונה והם , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹ
וציץ וחׁשן ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ואבנטהארּבעה . ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹ

רֹוקם מעׂשה - ּגדֹול ּכהן ּדֹומה[ריקמה]ׁשל ואינֹו הּוא, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
היא ּבאהרן, האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן לאבנט ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמעׂשיו
ּכמֹו ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, האמּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּמגּבעת

הּׁשבר על תחבושת]ׁשּלֹופף ּבּה[ככריכת צֹונפין ּובניו , ְִֵֶֶֶַַָָָ
'מגּבעת'. נקראת ּולפיכ ְְְְִִִֵַַַָּככֹובע;

ּגדֹול ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש כלים ארּבעה הן - לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
ּומצנפת ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: .ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ
לבּדֹו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן לבנים, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָוארּבעּתם
הּכּפּורים ּביֹום ּגדֹול לכהן יהיּו אחרֹות כּתנֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָֹֻהם.

ּוׁשּתיהן הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, לֹובׁשּה אחת [נקנין]- ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. מּׁשל מנה [הכהןּבׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

עֹוׂשההגדול] ּכ ואחר הּתֹוספת, ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו; מֹוסיף -ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
הּכּתנת. ֶַָֹֻּבּה

ּומׁשלׁשלים נאים חדׁשים ׁשּיהיּו מצותם - כהּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
"לכבֹוד[ארוכים] ׁשּנאמר: הּגדֹולים, ּבגדי ּכדר ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

מטׁשטׁשין היּו ארּכין[בטיט]ּולתפארת". אֹו מקרעין, אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹֻֻ
ׁשּסּלקן אֹו מּמּדתֹו, ּפחֹות קצרים אֹו מּדתֹו, על ְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתר

מׁשחקין[כיווצם] היּו ּפסּולה; עבֹודתֹו - ועבד ְְְְֲִֵַַָָָָָָֻּבאבנט,
ּכמּדתֹו,[ישנים] ׁשּנעׂשּו עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו ,ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲֵַָָָועבד

צֹואי ׁשּנעׂשה כהּנה מּבגדי ּבגד אין[מלוכלך]ּכל - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מכּבסין ואין אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָמלּבנין
ּגֹונזין ׁשּבלּו, ּגדֹול כהן ּובגדי חדׁשים. ולֹובׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹלּפתילֹות,
ּבהן עֹובד אינֹו הּצֹום, ּביֹום ּבהן ׁשעֹובד לבן ּובגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותן.
ׁשם, אֹותם ׁשּיפׁשט ּבּמקֹום נגנזין אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּפעם

ּבהניה. אסּורין והם ׁשם"; "והּניחם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
עֹוׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים כהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

ּבית ּבׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמהן
מהןהּׁשֹואבה עֹוׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים וכתנֹות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּתמיד לּמנֹורה המקדש]ּפתילֹות מנורת -]. ְְִִַָָ

ויחיד צּבּור; מּׁשל אּלא ּבאין אינן כהנים, ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל
ּומּתר לּצּבּור, מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ּכליׁשהתנּדב וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ

הּמערכה ועצי ּכׁשרין.הּׁשרת הן הרי לּצּבּור, יחיד ׁשּמסרן ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּכׁשרים; מּׁשּלֹו, יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

לּצּבּור. ׁשּימסרם ְְְִִִֵֶַַּובלבד
מחלצֹות מהן עֹוׂשין היּו הדיֹוטֹות, כהנים ד'ּבגדי -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ

כהונה] הצורך]רּבֹותבגדי היּו[לעת חּלֹון ותׁשעים וׁשּׁשה . ְְְִִִַַָָ
מׁשמר; לכל חּלֹונֹות ארּבעה הּבגדים, ּבהן להּניח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
סתּומֹות. וכּלן חּלֹונֹותיו, על ּכתּוב מׁשמר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָֻוׁשם

ּפֹותחין ׁשּלהן, ּבּׁשּבת לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשּיּכנסּו
ּוכׁשּיצאּו, הּכלים; ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּלֹונֹותיהן

וסֹותמין. לחּלֹונֹותם הּבגדים ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירין

יהיּו ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹולּמה
וכתּוב אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערּבבין, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻהּכלים
עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון האבנטים ּכל 'מכנסים'; ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָָעליו
ּכּלן והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן הּמצנפֹות וכן ְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָֻֻֻ'אבנט';

אחד. ְֶַָּבחּלֹון

ּבעת אֹו ּבּלילה, ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן
הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא

ּביֹום אֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו -עבֹודתֹו, האבנט מן חּוץ ; ְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹ

ׁשעטנז ׁשהּוא אּלא,מּפני ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
העבֹודה .ּבׁשעת ְֲִַָָ

אּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים מ:]אין צמר[בגדים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹ
ּבלבד. ְְִִִַּופׁשּתים

הּוא "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֶֶַַַָָָוכל
הּבּוץ והּוא הּואהּפׁשּתים מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ

ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע הּכחל[מעורב]הּצמר מן ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ
הכחול] ותֹולעת[גווני אדם; הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ;ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא מאוד]ׁשני, אדומים .[גרגירים ְִֶֶַַַַַָָ

,"מׁשזר "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֵֶֶַַָָָָָּכל
אם - "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ׁשּיהיה ְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי
ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד חּוט ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהיה
צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָּכפּול

ׁשמֹונה ּכפּול חּוטן .ׁשּיהיה ְְִֶֶָָָ

הּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל
ּבפני אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
הּצּורה ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

צדדי מּׁשני ואחֹורנראית ּפנים .ן, ְְְְִִִִֵֵָָָ
ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻׁשל
הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ׁשעֹוׂשין[כגומות ּכמֹו , ְְֲִִֵֶַַָָ

יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים ּבפני[שרוול]האֹורגין נארג ׁשּלּה ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין ְְְְִִִִֶַַַָֹֻעצמֹו,

העקב מן למעלה עד - הּכּתנת ׁשּלּהאר יד ּבית ואר . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻ
ּפס עד הּיד.[כף]- ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְַַַַָָָֹ

הם - הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,
ירכים ועד מןמּמתנים קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא , ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָ

הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד ּוׁשנצים[ברך]הּלב, . ְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּנקב[רצועות] ּבית לא להן ואין להן; קדמי]יׁש ולא[חור ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ּכיס.[נרתיק]ּבית ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ְְִִִֵֶֶָָָָֻ
עׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת

אצּבעֹות ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ׁשּתיםאּמה. וארּכֹו , ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים

מחט מעׂשה אֹותן עֹוׂשין אין - ּכּלן אּלא[בתפירה]כהּנה , ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
אֹורג ארג".[באריגה]מעׂשה "מעׂשה ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ



סי           
      

ה'תש"ע מרחשון ב' שלישי יום

      
ׁשּתי רחב זהב ׁשל טס עֹוׂשה הּציץ? מעׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

ּומּקיף אורכו]אצּבעֹות, ׁשני[- עליו וכֹותב לאזן. מאזן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ
'לה''[שורות]ׁשיטין מּלמּטה, 'קדׁש' לה''; 'קדׁש : ְִִִֶֶַַַָֹֹ

ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר; אחת, ּבׁשיטה ּכתבֹו ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּלמעלה.
אחת. ִַַָׁשיטה

,מאחריו האֹותּיֹות את חֹופר - לפניו ּבֹולטֹות ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוהאֹותּיֹות
נקּוב[הטס]והּוא והּוא ׁשּבֹולט. עד הּׁשעוה, על מדּבק ְְְֲֵֶַַַַָָָֻ

ּופ קצֹותיו; ּכדיּבׁשּתי לנקב, מּנקב נכנס למּטה ּתכלת תיל ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָֹׁשּיהיה

ּתכלת ּכּלֹו ּכפּוליןהּמעיל וחּוטיו מ:], ׁשנים[שזורים ְְְְְִִֵֵֶַָֻ
ּופיו[חוטין]עׂשר הצוואר]; אריגתֹו[מקום ּבתחּלת ארּוג ְֲִִִִַָָָָ

יפרם] יד[שלא ּבית לֹו ואין ּכנפים[שרוול]. נחלק אּלא ,-] ְְְִֵֵֶֶַָָָָ
חלקים] הּמעילים.לשני ּכל ּכדר למּטה עד הּגרֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָָמּסֹוף

הּמעיל ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא מחּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻואינֹו
כהּנה, ּבגדי לכל הּדין והּוא יּקרע"; "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּדר אֹותם לֹוקה.[בשביל]ׁשהּקֹורע הׁשחתה ְֵֶֶֶֶַַַָָָ

מּׁשלׁשּתן מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא
"מׁשזר" ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, חּוטיׁשזּור נמצאּו ; ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָ

ׁשּלא רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוׂשה ועׂשרים. ארּבעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּולים
ּפיהם סגורים]ּפתחּו ּומביא[- ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְִִִֵֶֶַָָ

הּכל - ענּבֹולים ּוׁשנים ׁשבעים ּובהם זּוגין, ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹׁשבעים
זה ּכנף ּבׁשּולי וׁשּׁשה ׁשלׁשים ּבֹו ותֹולה ּוׁשלׁשיםזהב; , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹ

ּבין הּתלּוי הענּבֹול עם והּזּוג זה; ּכנף ּבׁשּולי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשּׁשה
עד 'ּפעמֹון'. נקרא ּכאחד, מּׁשניׁשניהם ׁשּוליו ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ורּמֹון". ּפעמֹון ורּמֹון "ּפעמֹון ְְְֲֲִִַַָָצדדיו,

ּככה ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּזהב
עם ונֹותנֹו טהֹור, זהב אחד חּוט לֹוקח מעׂשהּו: ְְֲִֵֵֶַַָָָָהּוא
וכן ּכאחד; חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת, ׁשל חּוטין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשה
אחד וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט עֹוׂשה ְְִִֶֶֶַָָָָָָהּוא
ּפׁשּתן; ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ׁשל ׁשּׁשה ְְִִִִִִֶֶֶָָָָָעם
ׁשמֹונה החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, חּוטי ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָנמצאּו

לעׂשֹותועׂשרים וגֹו' הּזהב ּפחי את "וירּקעּו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו הארּגמן, ּובתֹו הּתכלת ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָּבתֹו

ּבתֹוכן. ּכפּול הּזהב ׁשחּוט מלּמד - ְְֵֵֶַַַָָָָהּׁשׁש"
הּזהב מן חֹוׁשב מעׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד

עׂשרים על והּׁשׁש, הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּתכלת
זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו חּוטין ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונה
ארּבעה ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת נמצא לׁשנים; ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻוכֹופלֹו
מרּבע, מהן אבן ּכל - ּבּתֹורה המפרׁשים אבן ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻטּורים
רּוחֹותיו ּומארּבע מּלמּטה ׁשּמּקיפֹו זהב ׁשל ּבבית .ּומׁשּקע ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻ

ּכתֹולדֹותם[חורט]ּומפּתח הּׁשבטים ׁשמֹות האבנים על ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ
לידתם] 'ר[כסדר האדם על ּכֹותב ונמצא ועל, אּובן', ְְְְִֵֵֶַַָָֹ

- מ'ראּובן' למעלה ּבּתחּלה וכֹותב 'ּבנימין'. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָיׁשפה
'ׁשבטי - מ'ּבנימין' למּטה וכֹותב ויעקב', יצחק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ'אברהם

ׁשם. מצּויֹות האֹותּיֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְִִֵֶָָָָיּה',

זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן, ׁשל זוּיֹות ארּבע על .ועֹוׂשה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשּתי ּבהן נתלה ׁשהחׁשן מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹונֹותן
ּבׁשּתי ונֹותן 'ׁשרׁשרֹות'; הּנקראים והן זהב, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָעבֹותֹות

הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה ׁשל הלב]הטּבעֹות כנגד ׁשני[- , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתכלת. ְְִֵֵֶּפתילי

,לכתף מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאפֹוד
הּידים אּצילי מּכנגד מהמרפק]וארּכֹו עד[- מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ידֹות ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש מּמּנּו[רצועות]הרגלים. יֹוצאֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
הּנקראין והן ּבהן; אֹותֹו ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאריג
ותֹולעת וארּגמן ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד'. ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'חׁשב
החׁשן. ּכמעׂשה - חּוטין ּוׁשמֹונה עׂשרים על וׁשׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

כתפֹות ׁשּתי עליו הּכהן.ותֹופר ּכתפֹות על ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ּבבית מׁשּקע מרּבע, ׁשהם אבן וכתף ּכתף ּכל על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻוקֹובע

ּומפּתח זהב; ׁשמֹות[חורט]ׁשל האבנים ׁשּתי על ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכתֹולדֹותם, זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן על ׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשבטים,

אֹותוכֹותבי ועׂשרים חמׁש ונמצאּו 'יהֹוסף'; יֹוסף ׁשם ן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָ
ּכֹותבין: היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות ועׂשרים וחמׁש זֹו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָּבאבן
והאבן הימנית, ּכתפֹו על 'ראּובן' ּבּה ׁשּכתּוב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהאבן

הּׂשמאלית ּכתפֹו על 'ׁשמעֹון' ּבּה ּבכלׁשּכתּוב ועֹוׂשה . ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָ
ואחת הּכתף, ּבראׁש מּלמעלה אחת - טּבעֹות ׁשּתי ְְְְְִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹּכתף
עבֹותֹות ׁשּתי ונֹותן החׁשב; מן למעלה לּכתף ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמּלמּטה

והם ׁשּלמעלה, טּבעֹות ּבׁשּתי 'ׁשרׁשרֹות'.זהב הּנקראין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
האפֹוד: צּורת היא ְִֵַָוזֹו

ּבּטּבעֹות חׁשן ׁשל העבֹותֹות קצֹות מכניס ּכ ְְְֲִֶֶַַַַַָָָֹואחר
הּתכלת ּפתילי ׁשני ּומכניס האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשּלמעלה
האפֹוד מחׁשב ׁשּלמעלה הּטּבעֹות ּבׁשּתי החׁשן .ׁשּבׁשּולי ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
עד האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּבטּבעֹות הּׁשרׁשרֹות את ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּומֹורידין
יּזח "ולא ּבזה, זה ׁשּידּבקּו ּכדי - העליֹונֹות החׁשן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹטּבעֹות

מעל[יתנתק] חׁשן הּמּזיח וכל האפֹוד". מעל ְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹֹהחׁשן
לֹוקה. - קלקּול ּדר חּבּורן ּומפרק ְְִִֵֵֶֶֶָָָהאפֹוד,

על החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנמצא
לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו, והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי כתפיו; ׁשּתי על האפֹוד כתפֹות ּוׁשּתי החׁשן, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתחת
זהב עבֹותֹות ּוׁשּתי מּכאן, ּכתפֹו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲֲִֵֵֵַָָָָָעבֹותֹות
חּוטי ּוׁשני החׁשן; טּבעֹות עד האפֹוד מּכתפֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּכאן,

מרּכסין טּבעֹות[קשורים]תכלת מׁשּתי ידיו, אּצילי מּתחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
האפֹוד ּכתפֹות טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹהחׁשן

החׁשב. מן למעלה ׁשהם ְְְִֵֵֶֶַַַַָהּתחּתֹונֹות,

      
?הּבגדים לביׁשת סדר ּתחּלה,ּכיצד הּמכנסים לֹובׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּכ ואחר מתניו, מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש

וקֹוׁשר.[המרפק] ׁשּגֹומר, עד ּכר ּגּבי על ּכר ּומּקיפֹו ,ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
"ּבּיזע יחּגרּו "ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט -ועל ְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּמּזיעין ומתחמם]ּבמקֹום מתקפל יֹונתן[שהבשר קּבל וכ ; ְְִִִֵֶַָָָָ
יסרּון' לּבהֹון 'על ותרּגם: הּנביאים, מּפי עּזיאל סמוךּבן -] ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַֻ

ּכֹובע.ללב] ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר .ְְְִִֵֶֶַַַַָ

           
      

ועל הּמעיל, לֹובׁש ּבאבנט, ׁשחֹוגר אחר - ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּכהן
הּמעיל על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן; האפֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמעיל
מעיל - האפֹוד" "מעיל נקרא ּולפיכ החׁשן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּתחת
הּציץ וקֹוׁשר הּמצנפת, צֹונף ּכ ואחר האפֹוד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוגרֹו

ציץ[בעורף] ּבין נראה היה ּוׂשערֹו הּמצנפת; מן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָלמעלה
לּמצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מניח היה וׁשם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמצנפת,

עֹובד הּכהן ולהיֹות אּלּו, ּבגדים לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹמצות
ּתקריב, ּבניו "ואת קדׁש", בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
מּׁשמֹונה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ּכּתנת". ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻוהלּבׁשּתם
מארּבעה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ּכהן אֹו אּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבגדים
ּפסּולה; ועבֹודתֹו ּבגדים', 'מחּסר הּנקרא הּוא - אּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבגדים
"וחגרּת ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש, ּכזר ׁשמים ּבידי מיתה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחּיב

ׁשּב ּבזמן - ּכהּנה" להם והיתה . . אבנט גדיהםאֹותם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכהּנתם אין עליהם, ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻעליהם,
יּומת". הּקרב "והּזר ונאמר: ּכזרים, הן הרי אּלא ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליהם,

ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשּמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכׁשם
כּתנֹות ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים; אֹוהּיתר אבנטים, ׁשני אֹו ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

מחּלל זה הרי - ועבד ּגדֹול כהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכהן
ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְֲִִִֵַַָָָָָהעבֹודה,

"ּולבׁשם ּבׂשרֹו "על כהּנה: ּבבגדי ׁשּלאנאמר מלּמד , ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
נימה אפּלּו לּבגדים; ּבׂשרֹו ּבין חֹוצץ ּדבר [חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

לּבגד ּבׂשרֹו ּבין היתה אם - מתה ּכּנה אֹו עפר, אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחת,
יכֹול הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו חציצה, זֹו הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אינּה ראׁש, ׁשל אבל חֹוצצת; ׁשהרי יד, ׁשל ּבתפּלין ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעבד

מניח. העבֹודה, ּבׁשעת להניחם רצה אם ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹוצצת,
ּבׂשרֹו ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹוצרי

ּתּכנס וׁשּלא - ּבחּיים ׁשהיא ּפי על ואף - ּכּנה ולא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלּבגד,
הּבגד ׁשּיתרחק עד לבׂשרֹו ּבגּדֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרּוח

לחּו חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא יצא[לגרד]מעליו; ולא , ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֹ
מדלּדלת נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד, מן תלושׂשערֹו [חוט ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

העבֹודה,מעט] ּבׁשעת אּלּו מּכל אחד ׁשם היה ואם .ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ּכׁשרה. ְֲֵָָעבֹודתֹו

ׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר
ּבֹו היה אם - עקבֹו על אֹו אצּבעֹו ׁשלׁש[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ

ּפחֹות ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצּבעֹות
צלצּול היה ואם חֹוצץ. אינֹו הֹואיל[חגורה]מּכן, - קטן ְְִִִִֵֵֵָָָָ

ּפי על ואף ּפֹוסל, זה הרי - עצמֹו ּבפני ּבגד חׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהּוא
ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ֵֶַָָֹֹׁשאין

ּגמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה [רטיה]ּכהן ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻ
ואם ועֹובד; ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּבגד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת,
הּבגד אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. ּדם, להֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנתּכּון

העבֹודה. ּבׁשעת לּבגד ּבׂשרֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָּבין
ותּמים אּורים ׁשני ּבבית חושן]עׂשּו להׁשלים[- ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵַַָֻ

ּומּפני ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבגדים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
רּוח ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין היּו לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
ׁשכינה ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ּכהן וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּקדׁש;

ּבֹו. נׁשאלין אין - עליו ְִִֵָָָָׁשֹורה
הא לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ,רֹוןוכיצד ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן. לאחֹורי ּפניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
מהרהר ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו אעלה'? לא אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ּבקֹול אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבלּבֹו,
ורֹואה ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת הּקדׁש רּוח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּומּיד
ׁשּבֹולטֹות ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' הּנבּואה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹּבמראה
תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ּכנגד החׁשן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמן

ּכאחד דברים ׁשני על ׁשֹואלין ׁשאל,ואין ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמׁשיבין
ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב אֹו ,למל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאּלא

וגֹו'", יעמד הּכהן אלעזר "ולפני -]ׁשּנאמר: יהושע זה[- ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ּבני "וכל ;הּמל ל:]הּוא ממונה [כהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלחמה
הּגדֹול. ּדין ִֵַָּבית

נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה היּוזה רּבים ׁשּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
האפֹוד ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹחֹוגרין
ׁשמּואל ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
אּלא ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו - זה הרוציםאפֹוד -] ְְְִִִֵֵֶַָ
הּקדׁש,להתנבא] רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָָֹּומי

ּפי על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהֹודיע
הּקדׁש. ּברּוח והחׁשן ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפֹוד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֹיׁש
יּכנס ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעׂשרה
ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹ(ג)
(ו) הּמקּדׁש; מן ּכהן יצא ׁשּלא (ה) ההיכל; אל עת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבכל
לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; מן טמאים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלׁשּלח
טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ(ח)

(יא) יֹום; טבּול יׁשּמׁש ׁשּלא ידיו(י) העֹובד לקּדׁש ְְְֵֵֵֶַַָָָֹ
(יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ּבעל יּכנס ׁשּלא (יב) ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹורגליו;
עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא (יד) מּום; ּבעל יעבד ֲֲֵֶֶַַַַַַֹֹֹֹׁשּלא
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור זר. יעבד ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹ(טו)

      
להּכנס לֹו אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּכל

וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמן
ׁשּׁשתה והּוא תמתּו"; "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמיתה

חי יין מים]רביעית תערובת ׁשעברּו[בלי מּיין אחת ּבבת ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
אֹו יין, מרביעית ּפחֹות ׁשתה אם אבל יֹום; ארּבעים ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָעליו
יין ׁשּׁשתה אֹו ּבמים, מזגּה אֹו ּבּה, והפסיק רביעית ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָׁשתה

יֹום ארּבעים ּבתֹו -[לסחיטתו]מּגּתֹו מרביעית יתר אפּלּו , ְְְֲִִִִִִֵֵַָָ
מחּלל ואינֹו מןעבֹודה.[פוסל]ּפטּור, מרביעית יתר ׁשתה ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ

מזּוג ׁשהיה ּפי על אף - במים]הּיין ּפי[מעורב על ואף , ְִִִֶַַַַַַָָָ
העבֹודה. ּופֹוסל מיתה, חּיב - מעט מעט וׁשתה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהפסיק



סה            
      

ועל הּמעיל, לֹובׁש ּבאבנט, ׁשחֹוגר אחר - ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּכהן
הּמעיל על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן; האפֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמעיל
מעיל - האפֹוד" "מעיל נקרא ּולפיכ החׁשן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּתחת
הּציץ וקֹוׁשר הּמצנפת, צֹונף ּכ ואחר האפֹוד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוגרֹו

ציץ[בעורף] ּבין נראה היה ּוׂשערֹו הּמצנפת; מן ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָלמעלה
לּמצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מניח היה וׁשם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמצנפת,

עֹובד הּכהן ולהיֹות אּלּו, ּבגדים לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹמצות
ּתקריב, ּבניו "ואת קדׁש", בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
מּׁשמֹונה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ּכּתנת". ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻוהלּבׁשּתם
מארּבעה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ּכהן אֹו אּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבגדים
ּפסּולה; ועבֹודתֹו ּבגדים', 'מחּסר הּנקרא הּוא - אּלּו ְְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֻּבגדים
"וחגרּת ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש, ּכזר ׁשמים ּבידי מיתה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוחּיב

ׁשּב ּבזמן - ּכהּנה" להם והיתה . . אבנט גדיהםאֹותם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכהּנתם אין עליהם, ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻֻעליהם,
יּומת". הּקרב "והּזר ונאמר: ּכזרים, הן הרי אּלא ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָעליהם,

ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשּמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכׁשם
כּתנֹות ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים; אֹוהּיתר אבנטים, ׁשני אֹו ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ

מחּלל זה הרי - ועבד ּגדֹול כהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכהן
ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְֲִִִֵַַָָָָָהעבֹודה,

"ּולבׁשם ּבׂשרֹו "על כהּנה: ּבבגדי ׁשּלאנאמר מלּמד , ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
נימה אפּלּו לּבגדים; ּבׂשרֹו ּבין חֹוצץ ּדבר [חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

לּבגד ּבׂשרֹו ּבין היתה אם - מתה ּכּנה אֹו עפר, אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחת,
יכֹול הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו חציצה, זֹו הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אינּה ראׁש, ׁשל אבל חֹוצצת; ׁשהרי יד, ׁשל ּבתפּלין ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעבד

מניח. העבֹודה, ּבׁשעת להניחם רצה אם ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹוצצת,
ּבׂשרֹו ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹוצרי

ּתּכנס וׁשּלא - ּבחּיים ׁשהיא ּפי על ואף - ּכּנה ולא ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹלּבגד,
הּבגד ׁשּיתרחק עד לבׂשרֹו ּבגּדֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרּוח

לחּו חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא יצא[לגרד]מעליו; ולא , ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹֹ
מדלּדלת נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד, מן תלושׂשערֹו [חוט ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻ

העבֹודה,מעט] ּבׁשעת אּלּו מּכל אחד ׁשם היה ואם .ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
ּכׁשרה. ְֲֵָָעבֹודתֹו

ׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר
ּבֹו היה אם - עקבֹו על אֹו אצּבעֹו ׁשלׁש[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ

ּפחֹות ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצּבעֹות
צלצּול היה ואם חֹוצץ. אינֹו הֹואיל[חגורה]מּכן, - קטן ְְִִִִֵֵֵָָָָ

ּפי על ואף ּפֹוסל, זה הרי - עצמֹו ּבפני ּבגד חׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהּוא
ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ֵֶַָָֹֹׁשאין

ּגמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה [רטיה]ּכהן ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻ
ואם ועֹובד; ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּבגד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת,
הּבגד אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. ּדם, להֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנתּכּון

העבֹודה. ּבׁשעת לּבגד ּבׂשרֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָּבין
ותּמים אּורים ׁשני ּבבית חושן]עׂשּו להׁשלים[- ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵַַָֻ

ּומּפני ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבגדים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
רּוח ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין היּו לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
ׁשכינה ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ּכהן וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּקדׁש;

ּבֹו. נׁשאלין אין - עליו ְִִֵָָָָׁשֹורה
הא לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ,רֹוןוכיצד ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן. לאחֹורי ּפניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
מהרהר ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו אעלה'? לא אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ּבקֹול אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבלּבֹו,
ורֹואה ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת הּקדׁש רּוח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּומּיד
ׁשּבֹולטֹות ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' הּנבּואה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹּבמראה
תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ּכנגד החׁשן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמן

ּכאחד דברים ׁשני על ׁשֹואלין ׁשאל,ואין ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמׁשיבין
ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב אֹו ,למל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאּלא

וגֹו'", יעמד הּכהן אלעזר "ולפני -]ׁשּנאמר: יהושע זה[- ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ּבני "וכל ;הּמל ל:]הּוא ממונה [כהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלחמה
הּגדֹול. ּדין ִֵַָּבית

נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה היּוזה רּבים ׁשּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
האפֹוד ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹחֹוגרין
ׁשמּואל ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
אּלא ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו - זה הרוציםאפֹוד -] ְְְִִִֵֵֶַָ
הּקדׁש,להתנבא] רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָָֹּומי

ּפי על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהֹודיע
הּקדׁש. ּברּוח והחׁשן ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפֹוד

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
ּוׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָֹיׁש
יּכנס ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹעׂשרה
ראׁש; ּפרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
ּכהן יּכנס ׁשּלא (ד) ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹֹ(ג)
(ו) הּמקּדׁש; מן ּכהן יצא ׁשּלא (ה) ההיכל; אל עת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹּבכל
לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא (ז) הּמקּדׁש; מן טמאים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלׁשּלח
טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט) הּבית; להר טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ(ח)

(יא) יֹום; טבּול יׁשּמׁש ׁשּלא ידיו(י) העֹובד לקּדׁש ְְְֵֵֵֶַַָָָֹ
(יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ּבעל יּכנס ׁשּלא (יב) ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹורגליו;
עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא (יד) מּום; ּבעל יעבד ֲֲֵֶֶַַַַַַֹֹֹֹׁשּלא
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור זר. יעבד ׁשּלא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹ(טו)

      
להּכנס לֹו אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּכל

וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמן
ׁשּׁשתה והּוא תמתּו"; "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמיתה

חי יין מים]רביעית תערובת ׁשעברּו[בלי מּיין אחת ּבבת ְְְִִִִִֶַַַַַַָ
אֹו יין, מרביעית ּפחֹות ׁשתה אם אבל יֹום; ארּבעים ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָעליו
יין ׁשּׁשתה אֹו ּבמים, מזגּה אֹו ּבּה, והפסיק רביעית ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָׁשתה

יֹום ארּבעים ּבתֹו -[לסחיטתו]מּגּתֹו מרביעית יתר אפּלּו , ְְְֲִִִִִִֵֵַָָ
מחּלל ואינֹו מןעבֹודה.[פוסל]ּפטּור, מרביעית יתר ׁשתה ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָ

מזּוג ׁשהיה ּפי על אף - במים]הּיין ּפי[מעורב על ואף , ְִִִֶַַַַַַָָָ
העבֹודה. ּופֹוסל מיתה, חּיב - מעט מעט וׁשתה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהפסיק



סו           
      

;לּמקּדׁש להּכנס אסּור המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהיה
מן אפּלּו - המׁשּכרין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד, נכנס ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָואם

הּדבלה מן אֹו ועבֹודתֹו[תאנים]החלב לֹוקה, זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ
העבֹודה; ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה, חּיבין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשרה;

הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה, מחּלל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָואין

ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם
להֹורֹות יׂשראל ּבין ּכהן ּבין אדם לכל [הלכה]אסּור ְְְִֵֵֵֵָָָָָֹ

ונׁשּתּבׁשה חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל אפּלּו ׁשתּוי; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּכׁשהּוא
יׂשראל". ּבני את "ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה, אל - מעט ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּדעּתֹו
ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהּוא ּבדבר הֹורה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹואם

בו] טמא,[שמודים ׁשהּׁשרץ ׁשהֹורה ּכגֹון מּתר; - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּצדֹוקים
ּבזה. וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוהּצפרּדע

- ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר
ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא

היא הֹוראה .ׁשּלּמּודֹו ִִֶָָ

ׁשהּוא ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד, רביעית ּכדי [-ׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
הּיין,מעט] עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, יׁשן אֹו ,ְְְִִֵַַַַַַָָָָ

- מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם אבל לעבד. ְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומּתר
לפי יׁשהה אּלא ּבׁשכרּותֹו; מֹוסיפין הּדר אֹו מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשנת
ּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשכרּות,

מׁשמר השבועית]אנׁשי המשמרת יין[- לׁשּתֹות מּתרין ְְְִִִִֵַַָָֻ
ׁשּבּתן ּבימי לא אבל ּבּתי[השבוע]ּבּלילֹות, ׁשאר ואפּלּו , ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

המשמרת]אבֹות אנשי -]- הּיֹום עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל ְֲִֵֶֶַָָָָ
ויצרכּו יֹום, ׁשל אב בית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא
אֹותֹו ׁשל אב בית ואנׁשי לסּיעם. מׁשמרן מאנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרים
יׁשּתה ׁשּמא - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין לׁשּתֹות אסּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום

מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו, ויׁשּכים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּלילה

אב ּבית ּומאיזה הּוא מׁשמר מאיזה ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
יומית] הם[משמרת קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲִֵֵֵֶַָָהּוא,

יֹודע היה הּיֹום; אֹותֹו ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - הּיֹום ְֲִֵַַַָָָָָָּבעבֹודה
אסּור - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ואינֹו הּוא מׁשמר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאיזה

ׁשּבת אֹותּה ּכל לא[שבוע]לׁשּתֹות ּבּה. עֹובדין ׁשּמׁשמרּתֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹ
ׁשאסּור נֹותן הּדין - אבֹותיו ּבּתי ולא מׁשמרּתֹו מּכיר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה

ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין מ:]לׁשּתֹות [-קלקלתֹו[נובעת ְְְֲִִַַַָָָָָָ
המשמרות] -שהתבלבלו ּתמיד לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ,ְֲִִֵַָָֻ

ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע עד לעבד יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו

.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן
ׁשעבד, ּכׁשּכֹור ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
ּופרע יגּלחּו, לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא "ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

מגודל] אף[שער ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - יׁשּלחּו" ְְְִִֵֵַַַַָֹלא
ּבמיתה. פרע ְְְִֵֶַָֻמגּדלי

מחּללין הראׁש ּפרּועי ּפי[פוסלין]ואין על אף עבֹודה; ְְְְֲִִֵֵַַַָָֹ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ּבמיתה, ְְֲִֵֶָָָׁשהּוא

ּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש

הדיֹוט ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכהןלּמקּדׁש. אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּתמיד ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול

ּבֹו: נאמר ּולפיכ ּבּמקּדׁש, יפרע,הּוא לא ראׁשֹו "את ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹ
יפרם". לא ְְִָָֹֹּובגדיו

ּכנזיר יֹום; ׁשלׁשים הּפרע? ּגּדּול הּוא ּבֹו:ּכּמה ׁשּנאמר ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹ
,לפיכ יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ּפרע", ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ"ּגּדל
יֹום. לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח העֹובד, הדיֹוט ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹּכהן

ּבׁשּבּתן ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר [בשבועואנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ
אּלאמשמרתם] מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרן יעלּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּיעלּו. קדם ּומכּבסין ורֹוחצין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַֹמגּלחין
ׁשּׁשלמה הרגל[הסתיימה]מי ּבתֹו חולמׁשמרּתֹו -] ְְְְִִֶֶֶַָָָ

הרגל,המועד] ּבערב ׁשלמה אם אבל ּברגל; לגּלח מּתר ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ
הרגל. ּבערב אּלא מגּלח ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינֹו

:ׁשּנאמר הּוא, אחד ראׁש ּפרּועי ודין בגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין
- תמתּו" ולא תפרמּו, לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹֻ"ראׁשיכם
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ּבגדים, קרּוע והּוא עבד אם ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָהא

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי על ְְְֲִִֵֶַַָָָֹאף
מן נכנס אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין, ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
ראּוי והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי עבד, ׁשּלא ּפי על אף -ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזהר הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס ְְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻֻלעבֹודה,

לֹוקה נכנס ואם יּכנס, .ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַָֹ
מּׁשם הּיֹוצא ודין ולפנים, הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָודין

האּולם ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. אחד -ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עבד אם וכן לֹוקה; - ויצא ׁשם, ּבגדיו קרע אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָולּמזּבח,

מיתה חּיב .ּביציאתֹו, ִִִַָָָ
להּכנס יׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן

ׁשתּוי ּכׁשהּוא ולפנים, יׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש
ּבגדים קרּוע אֹו נּוּול, ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור, אֹו -יין, ְְְִִִִֶֶַַַָֹ

לּבית ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין ּבאזהרה; ׁשאינֹו ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ׂשערֹו ׁשּגדל יׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס והּקדֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּגדֹול

מחלפת ׁשּנעׂשה ונאה]עד הרי[ארוך - נּוּול ּדר היה ולא , ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
יׂשראל. לעזרת להּכנס מּתר ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֻזה

ה'תש"ע מרחשון ג' רביעי יום

      
אּלא הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן אחדאין [יום ְְֳִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

נכנסבשנה-] הדיֹוט וכהן הּכּפּורים; ליֹום הּכּפּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹמּיֹום
לעבֹודה. לּקדׁש יֹום ְֲֶַָָָֹּבכל

והּוא הּכהנים ּכל לּקדׁש[הכה"ג]והזהרּו יּכנסּו ׁשּלא , ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹֹֻ
"ואל ׁשּנאמר: עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא הּקדׁשים לקדׁש ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹאֹו
"מּבית הּקדׁשים; קדׁש זה - הּקדׁש" אל עת ּבכל ְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיבֹוא

הּבית. ּכל על להזהיר - ְְִִֶַַַַַָָֹלּפרכת"
ּבין הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן

ּביֹום לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ,הּכּפּורים ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ּביֹום לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות". "ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס ואם ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ֲִִִִִֵַַָָָחמיׁשית,

           
      

,לּקדׁש ]והּנכנס לעבֹודה[מ ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש חּוץ ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
חּיב ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין להׁשּתחויה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
קדׁש על - ימּות" ולא . . הּכּפרת ּפני "אל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמיתה,

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, ְְְְְֳִִִֶַַַַָָָָהּקדׁשים

חּיב - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן
"ּומּפתח ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמיתה,
עבֹודה ּתּניחּו לא ּכלֹומר - ּתמתּו" ּפן תצאּו, לא מֹועד ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֻאהל
ּגדֹול: ּבכהן ׁשּנאמר זה וכן זֹו. גזרה מּפני מבהלים, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹותצאּו
ּבלבד, העבֹודה ּבׁשעת אּלא אינֹו - יצא" לא הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ּומן

ויצא. עבֹודה יּניח ְֲִֵֵֶַַָֹׁשּלא

ׁשּכהן ּגדֹול? ּבכהן זֹו אזהרה נׁשנית מה מּפני ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם
ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו, ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף - עליו להתאּבל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

עבודתו] עֹובד[באמצע אינֹו עבודתו], מסיים אחר ,[וכהן ֵֵ
אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא -[מדין]מּפני ּתֹורה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהן אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹחּלל
יצ לא הּמקּדׁש "ּומן ׁשּנאמר: אֹונן, ּכׁשהּוא עֹובד א,ּגדֹול ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבּה, עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר - יחּלל" ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹולא
מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה

ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
אסּור ׁשהּוא אֹונן חּלל, - עבד אם ּבּקדׁשים, ׁשאֹוכל ֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּום

מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, ּדיןלאכל , ְְֱֱֳִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּיחּלל. ְֵֶַהּוא

לאכל אסּור אֹונן, עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹואף
ּבעיניּבּקדׁשים הּייטב הּיֹום, חּטאת "ואכלּתי ׁשּנאמר: - ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

חֹולק אינֹו וכן בקודשים]ה'"?! חלק נוטל לערב.[- לאכל ְֱֵֵֵֶֶֶָֹ
ּפי על אף ּבּקדׁשים לּגע ּומּתר לֹוקה. אינֹו ׁשעבד ֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאֹונן
ּבנגיעה אבל ּבאכילה, אּלא מעלה עׂשּו ׁשּלא טבל; ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶָָ

ׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאיזה
ׁשּנקרא הּוא ּבלבד הּמיתה ּביֹום עליהם. להתאּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיב

סֹופרים מּדברי הּוא - ולילה ּתֹורה, ּדין .[חכמים]'אֹונן' ְְְְִִִִֵֵַָָ
הּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת

מּדבריהם אֹונן הּוא הּמיתה יֹום חכמים]ׁשאחר וכן[של , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּתֹופׂש ואינֹו הּקבּורה. הקבורה]לילֹו[כולל]יֹום .[שאחר ְְֵֵֵַָ

יֹום ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ
מּדבריהם; ּבּקדׁשים אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקבּורה

קרֹובה ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל מתווטֹובל, על שמע -] ְְְְְֵֵֶֶָָָ
מהמיתה] חודש עצמֹותבתוך לּקּוט לקבר]ויֹום הרי[מקבר - ְֲֲִֵָ

מּדבריהם; ואפּלּו לילֹו ּתֹופׂש ׁשאינֹו הּקבּורה, ּכיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּוא
- הּמיתה יֹום אבל לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל טֹובל, ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפיכ
לאכל אסּור ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּכׁשם

מן חּוץ מּדבריהם; ׁשהּוא[קרבן]ּבלילֹו ּבלבד, הּפסח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לערב, ְְְִִֵֵֶֶֶָָאֹוכל

מׁשּלח אינֹו את]האבל ׁשבעה,[להקריב ּכל קרּבנֹותיו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
מׁשּלח אינֹו המצרע וכן לבֹונה. אֹו עצים אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאפּלּו

לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל הּמחנה,[להכנס]קרּבנֹותיו; אל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ

מׁשּלח אם ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאינֹו
נרצה עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; אינֹו .[התקבל]אֹו ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

את[מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשֹוחטין ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּכלל קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ׁשּיטהר. ְִֶַָעד

      
:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות

לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו

ׁשכינה מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה מּפתחזה ׁשהּוא , ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל מהפסוק]עזרת למד הייתי -] ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

אחד? ּבמקֹום ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב [אלא]ׁשהמצרע ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מחּוץ[שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד יׁשב, "ּבדד ּבמצרע: ְְִִֵֵַַָָָֹ

ולפנים; ירּוׁשלים מּפתח ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלּמחנה"
חברֹו מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע [-מה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻ

אחרים] ׁשּלּוחֹוטמאים חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּכל אף -ְֲִֶַָָָָֻ
לׁשלׁש חּוץ המצרע את מׁשּלחין לפיכ חברֹו. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹמּׁשּלּוח

ּבביאה מטּמא ׁשהּוא מּפני לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא [-מחנֹות, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
כולו] את מטמא לבית מטּמא.בכניסה הּזב ּׁשאין מה ,ְֵֵֶַַַָ

מחנֹות לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ,ּומׁשּלחין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָ
הּמׁשּכב מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

עליהן]והּמֹוׁשב ושכיבה המושבאפּלּו[בישיבה [היו ְֲִַָ
מטּמא.והמשכב] הּמת ּׁשאין מה האבן, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּתחת

הּבית להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ,טמא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻ
עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

לוּיה. ְְֲִֵַָּבמחנה
המקדש]החיל סביב ּוטמאי[גדר ּגֹויים מּמּנּו מׁשּלחין - ְְְִִִֵֵֵֶַַ

יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי בערב]מת נכנס[שיטהר ְְֲֲִִֵֵָָ
טבל. ׁשּכבר ְְֶַָָָלׁשם,

לא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹעזרת
ּכּפּורים קרבנו]מחּסר הביא שטרם טהור ּכּפּורים[- ׁשּמחּסר , ְְִִִִֶַַֻֻ
ׁשמׁשֹו הוא]העריב ואּסּור[טהור יֹום[כניסת]. טבּול ְְְֱִִִֶ

לוּיה נשים]ּבמחנה סֹופרים[עזרת .[חכמים]מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵַָ
יּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת

עליהלׁשם "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין , ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,

ּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא
זה לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָתעׂשה
לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשכינה; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחנה
לׁשאר נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס מצרע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוכן
לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים

לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:
ׁשמֹונים לֹוקה הּבית, להר המצרע מתנכנס טמא אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול ְְְְְִִִִֶֶַַַָֻאֹו
אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל לעזרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנכנס

מרּדּות. ְַַַמּכת
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,לּקדׁש ]והּנכנס לעבֹודה[מ ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש חּוץ ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ
חּיב ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין להׁשּתחויה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
קדׁש על - ימּות" ולא . . הּכּפרת ּפני "אל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמיתה,

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, ְְְְְֳִִִֶַַַַָָָָהּקדׁשים

חּיב - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן
"ּומּפתח ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמיתה,
עבֹודה ּתּניחּו לא ּכלֹומר - ּתמתּו" ּפן תצאּו, לא מֹועד ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֻאהל
ּגדֹול: ּבכהן ׁשּנאמר זה וכן זֹו. גזרה מּפני מבהלים, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹותצאּו
ּבלבד, העבֹודה ּבׁשעת אּלא אינֹו - יצא" לא הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ"ּומן

ויצא. עבֹודה יּניח ְֲִֵֵֶַַָֹׁשּלא

ׁשּכהן ּגדֹול? ּבכהן זֹו אזהרה נׁשנית מה מּפני ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם
ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו, ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף - עליו להתאּבל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

עבודתו] עֹובד[באמצע אינֹו עבודתו], מסיים אחר ,[וכהן ֵֵ
אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא -[מדין]מּפני ּתֹורה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהן אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹחּלל
יצ לא הּמקּדׁש "ּומן ׁשּנאמר: אֹונן, ּכׁשהּוא עֹובד א,ּגדֹול ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבּה, עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר - יחּלל" ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹולא
מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה

ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
אסּור ׁשהּוא אֹונן חּלל, - עבד אם ּבּקדׁשים, ׁשאֹוכל ֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּום

מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, ּדיןלאכל , ְְֱֱֳִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּיחּלל. ְֵֶַהּוא

לאכל אסּור אֹונן, עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹואף
ּבעיניּבּקדׁשים הּייטב הּיֹום, חּטאת "ואכלּתי ׁשּנאמר: - ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

חֹולק אינֹו וכן בקודשים]ה'"?! חלק נוטל לערב.[- לאכל ְֱֵֵֵֶֶֶָֹ
ּפי על אף ּבּקדׁשים לּגע ּומּתר לֹוקה. אינֹו ׁשעבד ֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאֹונן
ּבנגיעה אבל ּבאכילה, אּלא מעלה עׂשּו ׁשּלא טבל; ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶָָ

ׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאיזה
ׁשּנקרא הּוא ּבלבד הּמיתה ּביֹום עליהם. להתאּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיב

סֹופרים מּדברי הּוא - ולילה ּתֹורה, ּדין .[חכמים]'אֹונן' ְְְְִִִִֵֵַָָ
הּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת

מּדבריהם אֹונן הּוא הּמיתה יֹום חכמים]ׁשאחר וכן[של , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּתֹופׂש ואינֹו הּקבּורה. הקבורה]לילֹו[כולל]יֹום .[שאחר ְְֵֵֵַָ

יֹום ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ
מּדבריהם; ּבּקדׁשים אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקבּורה

קרֹובה ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל מתווטֹובל, על שמע -] ְְְְְֵֵֶֶָָָ
מהמיתה] חודש עצמֹותבתוך לּקּוט לקבר]ויֹום הרי[מקבר - ְֲֲִֵָ

מּדבריהם; ואפּלּו לילֹו ּתֹופׂש ׁשאינֹו הּקבּורה, ּכיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָהּוא
- הּמיתה יֹום אבל לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל טֹובל, ְְֲֳִִִֵֵֶֶַַָָָָָלפיכ
לאכל אסּור ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹּכׁשם

מן חּוץ מּדבריהם; ׁשהּוא[קרבן]ּבלילֹו ּבלבד, הּפסח ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לערב, ְְְִִֵֵֶֶֶָָאֹוכל

מׁשּלח אינֹו את]האבל ׁשבעה,[להקריב ּכל קרּבנֹותיו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
מׁשּלח אינֹו המצרע וכן לבֹונה. אֹו עצים אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאפּלּו

לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל הּמחנה,[להכנס]קרּבנֹותיו; אל ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָ

מׁשּלח אם ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאינֹו
נרצה עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; אינֹו .[התקבל]אֹו ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

את[מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשֹוחטין ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּכלל קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ׁשּיטהר. ְִֶַָעד

      
:ׁשּנאמר הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות

לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו

ׁשכינה מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה מּפתחזה ׁשהּוא , ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל מהפסוק]עזרת למד הייתי -] ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

אחד? ּבמקֹום ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב [אלא]ׁשהמצרע ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מחּוץ[שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד יׁשב, "ּבדד ּבמצרע: ְְִִֵֵַַָָָֹ

ולפנים; ירּוׁשלים מּפתח ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלּמחנה"
חברֹו מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע [-מה ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹֻ

אחרים] ׁשּלּוחֹוטמאים חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּכל אף -ְֲִֶַָָָָֻ
לׁשלׁש חּוץ המצרע את מׁשּלחין לפיכ חברֹו. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹמּׁשּלּוח

ּבביאה מטּמא ׁשהּוא מּפני לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא [-מחנֹות, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ
כולו] את מטמא לבית מטּמא.בכניסה הּזב ּׁשאין מה ,ְֵֵֶַַַָ

מחנֹות לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ,ּומׁשּלחין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָ
הּמׁשּכב מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא

עליהן]והּמֹוׁשב ושכיבה המושבאפּלּו[בישיבה [היו ְֲִַָ
מטּמא.והמשכב] הּמת ּׁשאין מה האבן, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּתחת

הּבית להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ,טמא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻ
עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

לוּיה. ְְֲִֵַָּבמחנה
המקדש]החיל סביב ּוטמאי[גדר ּגֹויים מּמּנּו מׁשּלחין - ְְְִִִֵֵֵֶַַ

יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי בערב]מת נכנס[שיטהר ְְֲֲִִֵֵָָ
טבל. ׁשּכבר ְְֶַָָָלׁשם,

לא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹעזרת
ּכּפּורים קרבנו]מחּסר הביא שטרם טהור ּכּפּורים[- ׁשּמחּסר , ְְִִִִֶַַֻֻ
ׁשמׁשֹו הוא]העריב ואּסּור[טהור יֹום[כניסת]. טבּול ְְְֱִִִֶ

לוּיה נשים]ּבמחנה סֹופרים[עזרת .[חכמים]מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵַָ
יּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת

עליהלׁשם "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין , ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,

ּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא
זה לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָתעׂשה
לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשכינה; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחנה
לׁשאר נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס מצרע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוכן
לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים

לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:
ׁשמֹונים לֹוקה הּבית, להר המצרע מתנכנס טמא אבל ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול ְְְְְִִִִֶֶַַַָֻאֹו
אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל לעזרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנכנס

מרּדּות. ְַַַמּכת
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ּבעׂשה הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח עשה]ּוכׁשם מצות -] ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ
יטּמאּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹוברין נכנסּו, אם ּכ -ְְְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַָֹֹ

ׁשכינה. מחנה זה מחניהם", ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָאת

ּבעזרה נגע אם אבל נכנס, אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומּנין
לא הּמקּדׁש "ואל ּביֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ּפטּור? ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמאחֹוריה

ָֹתבא".

ּכרת ענּוׁש ּבמזיד - לּמקּדׁש ׁשּנכנס גילטמא עד [מת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ונׂשאחמישים] - ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס, לא "ואם ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

ויֹורד עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג -עֹונֹו"; עשיר -]- עני כבש, ְְְֲִֵֵֵֶָָ
מנחה] או טמא".עוף ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש "אֹו ׁשּנאמר: ,ְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

אֹו ולפנים, יׂשראל מעזרת אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּגמּור קּדּוׁש ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל

ׁשּנטמא ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא הּוא ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָואיזה
ׁשהּנזיר הּמת מן ׁשּכבר[שנטמא]ּבטמאֹות עליהן, מגּלח ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשּנטמאּו ּבכלים אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ּבנזירּות, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָנתּפרׁש
ׁשני הּוא ׁשהרי עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻּבאֹותן
ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת, ׁשּנגע ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֻלראׁשֹון

ּבמקֹומן. ׁשּיתּפרׁשּו ְְְִִֶָָָּתֹורה

מים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל מן[טבילה]ּכללֹו ְִִִֶַַַָָָָָ
הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב - ואפּלּו[בטומאה]הּתֹורה , ְֲִִִֵַַַַַַָָָָ

ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשּטבל, השמש]אחר אבל[שתשקע ; ְֲֲִִֶֶַַַַַָָ
- עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ּבטמאֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהּמּטּמא
על ּפטּור זה הרי ׁשבעה, טמאת טמא ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאף

הּמקּדׁש. ְִִַַָּביאת

ׁשּנגע אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכן
טמא ׁשהּוא ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
זה הרי - הּקדׁשים ּבׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָראׁשֹון
הּקּבלה מּפי הלכה אּלּו ּודברים הּמקּדׁש; ּביאת על ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָָּפטּור

רבינו] ממשה אֹותֹו[מסורת מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על ואף .ְִִֶַַַָ
מרּדּות. ְַַַמּכת

אדם ׁשהכניס אֹו לּמקּדׁש, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס
ה' מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש .טמא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
"ואם ׁשּנאמר: מלקּות, חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמת

הּׁשמּועה מּפי - וגֹו'" יכּבס רבינו]לא ממשה למדּו:[מסורת ְְְְִִֵַַָָֹ
ארּבעים. לֹוקה ּבגדיו ּכּבּוס על ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָעל

,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה
ׁשהן למת, הּנטמא זה ּבֹו ׁשּנגע ּבגד הבגדים]ּכגֹון אב[- ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

ראׁשֹון ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו -[לטומאה]טמאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ
אֹותֹו מּכין אבל עליו; לֹוקה אינֹו לּמקּדׁש, הכניסֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאם

מרּדּות. ְַַַמּכת
מּכת אֹותֹו מּכין לּמקּדׁש, ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

ׁשלמרּדּות הּטמאֹות מאבֹות ּבאב הּטמא ּכל וכן ּדבריהם; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ
חכמים] מׁשקין[מגזירת וׁשתה טמאין, אכלין ׁשאכל אֹו ,ְְְֳִִִֵֶַַָָָָ

אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹטמאין,
מרּדּות. ְַַַמּכת

ואל" ׁשּנאמר: ּפטּור, - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא

תבא" לא ּפיהּמקּדׁש על ואף ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבמגּדל נכנס אפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָׁשהּוא
ׁשּנכנס ּבין מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ּבאויר ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָהּפֹורח

ּפתחים. ּדר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ּגּגֹות, ּדר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּבּמגּדל

מקֹום טמא]ׁשחּיבין[בעזרה]ּכל נכנס ּכרת[אם זדֹונֹו על ְִֵֶַַָָָָ
מֹוציאין ּבׁשּבת, טמאה ׁשם נמצאת אם - קרּבן ׁשגגתֹו ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֻועל
הּׁשּבת. אחר עד ּכלי עליו ּכֹופין - הּמקֹומֹות ּוׁשאר ְְְִִַַַַַַָָָָָאֹותּה;
עץ כלי ּבפׁשּוטי אּלא אֹותן מֹוציאין אין מֹוציאין, ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָּוכׁשהן

עץ] את[חתיכות לרּבֹות ׁשּלא טמאה, מקּבלין ְְְְִֵֶֶֶַַָֹֻׁשאין
טמא]הּטמאה הכלי גם בכלי יוציאה אם -]. ְַָֻ

ׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
אהל ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלמקּדׁש
ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ונכנס ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּכאחת ּבאין וטמאתֹו אחרּביאתֹו ׁשם ונטמא לּמקּדׁש נכנס . ְְְְְְְִִִִִַַַַַַָָָָָָֻ
ע ׁשם טּמא אפּלּו ויצאׁשּנכנס, ויּבהל ימהר - ּבמזיד צמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָ

קצרה. ְְֶֶָָּבדר

ּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור
ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן מביא ׁשֹוגג, היה ואם ּכרת; חּיב -. ְְִִֵֵֵַָָָָָָ

הׁשּתחוה אּלא ּפניו החזיר ּכלּפי[ב:]לא יציאתֹו ּדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
ׁשעּור וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ְִִִֵֶַַָָָָָחּוץ
הרצפה על ארצה אּפים "וּיכרעּו לקרֹות: ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָׁשהּיתֹו?
הּוא וזה חסּדֹו"; לעֹולם ּכי טֹוב, ּכי לה' והֹודֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָוּיׁשּתחוּו,

הׁשּתחויה. ְֲִִַָָׁשעּור
מן לצאת לֹו ׁשאפׁשר ּכל ארּכה? ּדר היא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻואיזֹו

מּמּנה קצרה ּבדר ׁשּלאהּמקּדׁש ּפי על אף - ּבּקצרה יצא . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור; - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻרץ
ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף - ּבארּכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֻיצא
ּזמן מּׁשעּור ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל זמן ׁשעּור ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻונמצא
יצא חּיב. ּבארּכה, ויצא הֹואיל - ּבּקצרה אדם ּכל ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּמהּל
וׁשהה והל וחזר מעט, וׁשהה ועמד מעט, והל ְְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָָָָּבּקצרה,
ּבמזיד - הׁשּתחויה ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ׁשּנצטרף עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעט,
ספק. ׁשהּדבר מּפני קרּבן; מביא אינֹו ּבׁשֹוגג לֹוקה, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאינֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִַַַַָאבל

      
חּלל - ּבּמקּדׁש ׁשעבד מיתה[פסל]טמא וחּיב עבֹודתֹו, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּנאמר: ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ׁשמים ֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידי
קדׁשי", ׁשם את יחּללּו ולא יׂשראל, בני מּקדׁשי ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹ"ויּנזרּו
"ּומתּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ּבטמאה; לעֹובד אזהרה זֹו ְְְְֲֵֵֵֵַַָָָָָֻהרי
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכאן האמּור חּלּול מה - יחּללהּו" ּכי ְְִִִִִֵַַַָָָָָֻבֹו
מיתה עליו ׁשחּיבין לאו וכל ׁשמים. ּבידי מיתה ּכאן ְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָאף

עליו. לֹוקין ׁשמים, ִִִֵַָָָּבידי
אּלא ּדין ּבבית חּיב אינֹו ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף

ּדין, לבית אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו - ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹמלקּות
ואין ּבידן; מֹוחֹו את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו מֹוציאין ְְְִִִֵֶֶַָָָאּלא

ּבכ[מוחין]ממחין שמים]עליהן בידי מיתה שחייב -]. ְְֲִֵֶַָ

           
      

אּלאוהיא ּכרת ׁשּיתחּיב עד יׁשהה ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבּקצרה, ויצא ּבעזרה, ׁשּנטמא ּכגֹון ּבלבד? ׁשמים ּבידי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמיתה
ּבּמזּבח האׁש ּגּבי על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו, צּנֹור היה ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּוביציאתֹו

ּכעבֹודה הּוא הרי עבֹודה, קרּוב ׁשּכל ׂשרפתֹו; .וקרב ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָ
עבֹודתֹו - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ׁשם יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפסּולה,
הּׁשמּועה מּפי - רבינו]אלהיהם" ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְֱִִֵֶֶַָָֹ

ׁשּנאמר: הּוא, טמא ׁשעדין ׁשעבד, יֹום לטבּול ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאזהרה
מחּסר אבל טהר. לא ׁשעדין מּכלל וטהר", הּׁשמׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ"ּובא
הרי וחּלל, ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף - ׁשעבד ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּפּורים

ּפטּור. ֶָזה
:ׁשּנאמר ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו שטבלה]ּומּנין יולדת [על ְֱֲִִֶֶֶַַָָ

נגמרה לא ׁשעדין מּכלל - וטהרה" הּכהן, עליה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"וכּפר
ּכּפּורים. מחּסרי לכל הּדין והּוא ְְְְֳִִִֵַָָָָֻטהרתּה;

היא אם - טמא ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכהן
ידּועה אחד]טמאה לאיש ׁשהקריב[אפילו הּקרּבנֹות ּכל , ְְְְִִֶַָָָָָֻ

הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; עבֹודתֹו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָֻֻּפסּולין,
קיומה] על כלל ידעו הּציץ[שלא גדול]- כהן מרּצה[של ְִֶַַ

לֹו[מכפר] נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב הּקרּבנֹות וכל ,ְְְְֲִִִִֶַַַָָָ
ׁשהּציץ הּורצה; - וזרק הּדם, ׁשּיזרק קדם טמא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהּוא
ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על אף הּתהֹום טמאת על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֻמרּצה

ּבנזירּות. הּתהֹום טמאת ְְְְִִֵַַַֻּבארנּו
הּקרבין ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ קורבנותוכן -] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ

אתטמאים] אהרן ונׂשא אהרן, מצח על "והיה ׁשּנאמר: ,ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּנאכלין טמאת על מרּצה אינֹו אבל הּקדׁשים". [-עֹון ְְֱֲֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

בטומאה] קרבן בשר ׁשּנטמאלאכול האדם טמאת על ולא ,ְְְִֶַַָָָָֹֻ
ּבצּבּור הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻּבטמאה

טמא] הציבור שרוב כגון: עליה.[- מרּצה ׁשהּציץ ,ְִֶֶֶַַָָ
מצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ׁשּנאמר:ואין , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ה'". לפני להם לרצֹון ּתמיד, מצחֹו על ְְְְִִִֵֶַָָָָָ"והיה
את לא ּדֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

למחר יקרב הּיֹום, יקרב לא ׁשאם הּטמאה: את ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשּבת
ּבין יחיד קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָולמחר

הּטמאה ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה - צּבּור ּכלקרּבן ולא ; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
לבּדּה. הּמת טמאת אּלא ּדֹוחה, הּוא ְְְֵֶֶַַַַָָֻֻהּטמאֹות

את ּכּלן ּדֹוחין לפיכ זמּנן; קבּוע הּצּבּור, קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל
הּמת טמאת ואת .הּׁשּבת ְְֵֶַַַַָֻ

אּלא נאכל; אינֹו ּבטמאה, ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
הראּוי והּׁשאר להקטרה, הראּויין ּדברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין

ׁשּנטמאּו קדׁשים ּכׁשאר נׂשרף, .לאכילה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
,קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכיצד

ׁשהיּו אֹו למת, טמאים אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
למת, טמאים אֹותֹו הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
ּבמת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו
והּטהֹורים הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה; יעׂשה זה הרי -ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

לעזרה ּכּלן ויּכנסּו אחרת,ּכאחד, ּבטמאה הּטמאים אבל . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשרץ ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין -ּכגֹון ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנעׂשה ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא

עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה[שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ
נדחית ׁשּלא העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא
- להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח

אני ואין הֹואיל - לעזרה אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּפטּורין;
ּתׁשּלחּום" לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם ּפטּורין.קֹורא אּלּו הרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם[משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על[השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים
מּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני

עֹומדת ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ּודחּויהׁשהּטמאה , ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻ
אּלא הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא

ּומּפ אפׁשר. ׁשאי עליה.ּבמקֹום לרּצֹות ציץ צריכה זה ני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
?ּבצּבּור ּדחּויה מת ׁשּטמאת "ויהיּומּנין ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ

מּפי למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

רּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
הּפסחים ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל

טהֹור לא ּומנּׁשהלכל מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּטהרּו" לא ּוזבלּון "ּכייׂששכר ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה . ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא הּפסח את הוסיףאכלּו -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ל:] "וּיּועץחודש ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותּה

ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל וכל וׂשריו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל
לא הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו יכלּו לא ּכי ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹהּׁשני,
ׁשאין החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר למּדי". ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהתקּדׁשּו

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻמעּברין
חזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל
הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, חדׁש ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹראׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין - חכמים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָלֹו

נאמר:החדׁש ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו דברים ּומּפני . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ּבלא הּפסח את אכלּו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ"ּכי
"ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ׁשהסּכימּו החכמים ועל ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָעצמֹו
ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' לאמר, עליהם יחזקּיהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהתּפּלל
זה העם", את וּירּפא יחזקּיהּו, אל ה' "וּיׁשמע ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָונאמר:

קרּבנם. ְְִֶָָָָׁשּנרצה

ה'תש"ע מרחשון ד' חמישי יום

      
לקּדׁש עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ואת ידיהם את מּמּנּו . . "ורחצּו ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
חּיב - ׁשחרית ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹרגליהם".



סט            
      

אּלאוהיא ּכרת ׁשּיתחּיב עד יׁשהה ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ּבּקצרה, ויצא ּבעזרה, ׁשּנטמא ּכגֹון ּבלבד? ׁשמים ּבידי ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָמיתה
ּבּמזּבח האׁש ּגּבי על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו, צּנֹור היה ְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּוביציאתֹו

ּכעבֹודה הּוא הרי עבֹודה, קרּוב ׁשּכל ׂשרפתֹו; .וקרב ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶַָָָָ
עבֹודתֹו - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ׁשם יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפסּולה,
הּׁשמּועה מּפי - רבינו]אלהיהם" ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְֱִִֵֶֶַָָֹ

ׁשּנאמר: הּוא, טמא ׁשעדין ׁשעבד, יֹום לטבּול ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאזהרה
מחּסר אבל טהר. לא ׁשעדין מּכלל וטהר", הּׁשמׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ"ּובא
הרי וחּלל, ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף - ׁשעבד ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּפּורים

ּפטּור. ֶָזה
:ׁשּנאמר ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו שטבלה]ּומּנין יולדת [על ְֱֲִִֶֶֶַַָָ

נגמרה לא ׁשעדין מּכלל - וטהרה" הּכהן, עליה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"וכּפר
ּכּפּורים. מחּסרי לכל הּדין והּוא ְְְְֳִִִֵַָָָָֻטהרתּה;

היא אם - טמא ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד, ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּכהן
ידּועה אחד]טמאה לאיש ׁשהקריב[אפילו הּקרּבנֹות ּכל , ְְְְִִֶַָָָָָֻ

הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; עבֹודתֹו ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָֻֻּפסּולין,
קיומה] על כלל ידעו הּציץ[שלא גדול]- כהן מרּצה[של ְִֶַַ

לֹו[מכפר] נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב הּקרּבנֹות וכל ,ְְְְֲִִִִֶַַַָָָ
ׁשהּציץ הּורצה; - וזרק הּדם, ׁשּיזרק קדם טמא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשהּוא
ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על אף הּתהֹום טמאת על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֻמרּצה

ּבנזירּות. הּתהֹום טמאת ְְְְִִֵַַַֻּבארנּו
הּקרבין ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ קורבנותוכן -] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ

אתטמאים] אהרן ונׂשא אהרן, מצח על "והיה ׁשּנאמר: ,ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּנאכלין טמאת על מרּצה אינֹו אבל הּקדׁשים". [-עֹון ְְֱֲֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

בטומאה] קרבן בשר ׁשּנטמאלאכול האדם טמאת על ולא ,ְְְִֶַַָָָָֹֻ
ּבצּבּור הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻּבטמאה

טמא] הציבור שרוב כגון: עליה.[- מרּצה ׁשהּציץ ,ְִֶֶֶַַָָ
מצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ׁשּנאמר:ואין , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ה'". לפני להם לרצֹון ּתמיד, מצחֹו על ְְְְִִִֵֶַָָָָָ"והיה
את לא ּדֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

למחר יקרב הּיֹום, יקרב לא ׁשאם הּטמאה: את ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשּבת
ּבין יחיד קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָולמחר

הּטמאה ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה - צּבּור ּכלקרּבן ולא ; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
לבּדּה. הּמת טמאת אּלא ּדֹוחה, הּוא ְְְֵֶֶַַַַָָֻֻהּטמאֹות

את ּכּלן ּדֹוחין לפיכ זמּנן; קבּוע הּצּבּור, קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל
הּמת טמאת ואת .הּׁשּבת ְְֵֶַַַַָֻ

אּלא נאכל; אינֹו ּבטמאה, ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
הראּוי והּׁשאר להקטרה, הראּויין ּדברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין

ׁשּנטמאּו קדׁשים ּכׁשאר נׂשרף, .לאכילה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
,קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכיצד

ׁשהיּו אֹו למת, טמאים אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
למת, טמאים אֹותֹו הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
ּבמת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו
והּטהֹורים הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה; יעׂשה זה הרי -ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

לעזרה ּכּלן ויּכנסּו אחרת,ּכאחד, ּבטמאה הּטמאים אבל . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשרץ ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין -ּכגֹון ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנעׂשה ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא

עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה[שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ
נדחית ׁשּלא העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא
- להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח

אני ואין הֹואיל - לעזרה אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּפטּורין;
ּתׁשּלחּום" לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם ּפטּורין.קֹורא אּלּו הרי , ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם[משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על[השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים
מּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני

עֹומדת ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ּודחּויהׁשהּטמאה , ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻ
אּלא הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא

ּומּפ אפׁשר. ׁשאי עליה.ּבמקֹום לרּצֹות ציץ צריכה זה ני ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
?ּבצּבּור ּדחּויה מת ׁשּטמאת "ויהיּומּנין ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ

מּפי למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

רּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
הּפסחים ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל

טהֹור לא ּומנּׁשהלכל מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּטהרּו" לא ּוזבלּון "ּכייׂששכר ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה . ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא הּפסח את הוסיףאכלּו -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ל:] "וּיּועץחודש ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותּה

ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל וכל וׂשריו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל
לא הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו יכלּו לא ּכי ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹהּׁשני,
ׁשאין החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר למּדי". ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהתקּדׁשּו

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻמעּברין
חזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל
הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, חדׁש ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹֹראׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין - חכמים ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָלֹו

נאמר:החדׁש ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו דברים ּומּפני . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ּבלא הּפסח את אכלּו ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ"ּכי
"ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ׁשהסּכימּו החכמים ועל ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָעצמֹו
ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' לאמר, עליהם יחזקּיהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹהתּפּלל
זה העם", את וּירּפא יחזקּיהּו, אל ה' "וּיׁשמע ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָונאמר:

קרּבנם. ְְִֶָָָָׁשּנרצה

ה'תש"ע מרחשון ד' חמישי יום

      
לקּדׁש עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ואת ידיהם את מּמּנּו . . "ורחצּו ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
חּיב - ׁשחרית ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹרגליהם".
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ימתּו"; ולא - מים "ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻמיתה
ּגדֹול. ּכהן ּבין הדיֹוט ּכהן ּבין ּפסּולה, ְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹועבֹודתֹו

?ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו לֹוּומּנין עֹולם "חּקת ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻ
מה - עֹולם" "חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו",
ׁשּלא מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ידיו ְְְֲֵַַַָָָָָרחץ
אּלא ועבֹודה; עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין

וכל ּכּלֹו הּיֹום ּכל ועֹובד והֹול ּבּבקר, מקּדׁש אחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻּפעם
והּואהּלילה ייׁשן,[בתנאי:]; ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא - ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

מים יטיל קטנים]ולא עׂשה[צרכים ואם ּדעּתֹו; יּסיח ולא , ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹ
ּולקּדׁש. לחזר צרי מארּבעּתן, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹאחד

הּסיח לא אם - קּדׁש ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
ּכׁשרה עבֹודתֹו אדםּדעּתֹו, אין ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה . ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשהּוא עד טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה לעזרה ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָנכנס
ֵטֹובל.

רגליו את הּמס גדולים]וכן צרכים טבילה;[- טעּון , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
חּוץ יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון מים, הּמטיל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָוכל
טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם - העזרה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלחֹומת
ידים קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא מּיד לחזר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹטבילה;

קּדׁש ולא טבל לא ואם ּבלבד. ונכנס]ורגלים שיצא ,[אחר ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹ
ולא רגליו, הסי ולא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹועבד
לחֹומת חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו - מים ְְֲִִִֵֵַַָָָָהטיל

ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו ְֲֲִֵֵַַָָָָֹהעזרה,
לחזר צרי ואינֹו טהֹורין; והן מטּבילן, - ידיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו

ׁשתּית אֹו טמאין, אכלין ּבאכילת ּגּופֹו נטמא ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָּולקּדׁש.
ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - וטבל טמאין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשקין

שיטהר] לשקיעה ׁשּכל[להמתין טבילה; אחר ּומקּדׁש חֹוזר ,ְְִֵֵֶַַַָָ
קּדׁש לא ואם עֹובד. ּכ ואחר ורגליו, ידיו מקּדׁש - ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹטֹובל

חּלל. לא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל -ְְִִִִֵַַֹֹ
ּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן

- ועבד הּכּפּורים, ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּובין ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלבגדים
אינן והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ּכׁשרה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעבֹודתֹו

ּובניו" אהרן "ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ּדברׁשוים - ְְְֱֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ּבכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשוה

ּפי על אף למחר ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש
קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה, ּכל יׁשן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים והקטיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבּלילה,

הּיֹום לעבֹודת .ּבּיֹום ֲַַַַ
הּדׁשן לתרּומת ורגליו ידיו מעלקּדׁש האפר השלכת -] ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמׁש,המזבח] ׁשּתעלה קדם מקּדׁש ׁשהּוא ּפי על אף -ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
ּבתחּלת ׁשהרי הּיֹום, ׁשהאיר אחר ּולקּדׁש לחזר צרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאינֹו

קּדׁש. הּיֹום ֲִֵַַעבֹודת
,הּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה

מקּדׁשין אינן החל ּכלי אבל ּכׁשר; זה ּבכליהרי קּדׁש . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבחּוץ לעזרה]ׁשרת מחוץ -]- ועבד ּבפנים, חל ּבכלי אֹו , ְְְִִִִֵַַָָֹ

ּכלי ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ואין ּפסּולה. ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָעבֹודתֹו
לא מּמּנּו", ּובניו אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: מהן, אּלא ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשרת,

חּלל. לא - ועבד ּבתֹוכֹו קּדׁש ואם ְְְְִִִֵֵַָֹּבתֹוכֹו;

זה אין - ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהטּביל
ּבכלי ׁשּירחץ עד ּכלל, ּביןקּדּוׁש מקּדׁשין, הּקדׁש ּכלי ּובכל ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּבהן של]ׁשּיׁש רביעית[כמות ּכדי ּבהן ׁשאין ּבין .רביעית ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

חּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות מעיין]ּכל [מי ְְִִִִֵֵֵַַַָ
יהיּו אּלא מראיהם, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד מקוה; מי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבין

הּנרֹוק טיט לטבילה. הּכׁשרים דליל]ּכּמים ׁשהּפרה[- ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ
ּכל הּכלל: זה כּיֹור. למי מׁשלים מּמּנּו, וׁשֹותה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹוחה

כּיֹור. למי מׁשלים מקוה, למי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַהּמׁשלים

לקּדׁש מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָּכּמה
ּובניו" "אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים, ארּבעה אלעזרמּמּנּו והיּו , ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

ארּבעה. הרי עּמהן, ּופינחס ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָואיתמר

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלינה, נפסלין כּיֹור היּומי וכיצד . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מעלין ּולמחר ּבמעין, אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו;

גדול]הּים ׁשאּמה[דוד מּפני היה, מקוה ׁשלמה ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
לפיכ[תעלה] עיטם; מּמעין ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה מים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשל

היּו ּומּמּנּו הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה נפסלין מימיו היּו ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹלא
הּכּיֹור. ְְִִַַממּלאין

רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד
וׁשֹוחה הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,

ורגלים.ּומקּדׁש ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ ּבטבילה, החֹוצץ וכל ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ
ואין ּכעבֹודה, ׁשהּוא מּפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא מקּדׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָואינֹו

לׁשרת". "לעמד ׁשּנאמר: מעּמד, אּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹֻעבֹודה

ואינֹו ּפסּולה; ועבֹודתֹו חּלל, - יֹוׁשב והּוא העֹובד ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָוכל
היא עׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני העֹוסקלֹוקה, ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

על עֹומד ׁשּיהיה צרי הּמקּדׁש, מעבֹודֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבעבֹודה
ּכגֹון - הּקרקע ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר היה ואם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהרצּפה;
ּפסל. - חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה, אֹו כלים, ּגּבי על ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשעמד
ּפסל. ּבֹו, ׁשעֹובד הּכלי ּובין ידֹו ּבין חֹוצץ ּדבר אם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

,ּפסל - ּבׂשמאל עבד ואם ּבימין; אּלא עבֹודה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹואין
לֹוקה הרצּפה,ואינֹו על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָ

ּכל רֹואין: - הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹרגלֹו
- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו

ּפסּולה עבֹודתֹו - לאו ואם ּכׁשרה; ּבימין,עבֹודתֹו קּבל . ְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָ
מׁשּגיחין אין ׁשהמסּיע, ּכׁשרה; עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוׂשמאל

ָָעליו.[מקפידין]
ּבׁשעת עליה יעמד לא - העזרה מאבני אבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנתנדנדה

ּכׁשרה, עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ; ׁשּתחּבר עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהעבֹודה,
עֹומדת ּובמקֹומּה .הֹואיל ְִִֶֶָ

      
- עֹובר מּום ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֵֶַָָֹּכל

הּפרכת "אל ׁשּנאמר: ולפנים, הּמזּבח מן לּמקּדׁש יּכנס ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
לֹוקה, - ונכנס עבר ואם יּגׁש"; לא הּמזּבח ואל יבא, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹֹלא
וחּלל ּפסל - ּבּמקּדׁש עבד ואם עבד. ׁשּלא ּפי על ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹאף
בֹו יהיה "אׁשר ׁשּנאמר: העבֹודה, על אף ולֹוקה ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָעבֹודתֹו,

הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא רבינו]מּום ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִַַָָֹ
לעבֹודה. יקרב ׁשּלא זֹו, ְְֲִֶֶַַָָָָֹׁשאזהרה

           
      

איׁש "ּכל ׁשּנאמר: ולֹוקה, ּפסל - עֹובר מּום ּבעל ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאׁשר
אּלא ּבמיתה, ׁשעבדּו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבעל

ּבלבד. ְְְִַַּבמלקּות
אחד - ּכּלן הּמּומין ּברּיתֹו[בין]ּכל מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו ְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

עֹוברין ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין ּכן, אחר ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד
ׁשּיעברּו. עד ּפסּול זה הרי -ֲֲֵֶֶַַָֹ

יד ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע -מּום עֹובר ּומּום ; ְֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּגרב לח]ּכגֹון החזזית[שחין והיא יּלפת, אֹו מצוי], .[שחין ְְֲִִֶֶַַָָָ

ּבּכהנים, ׁשּפֹוסלין הן ּבלבד ּבּתֹורה הּכתּובין הּמּומין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹולא
אׁשר [איׁש] "ּכל ׁשּנאמר: - ּבּגּוף הּנראין הּמּומין ּכל ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
הם. ּדגמא ּבּתֹורה, הּכתּובים ואּלּו מקֹום. מּכל מּום", ְְְִִֵֵַַָָָָֻּבֹו

הּכהן ּפֹוסלין ׁשהן מּומין יׁש הן: מּומין מיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁשה
ּבלבד האדם ׁשּפֹוסלין מּומין ויׁש מּלקרב, והּבהמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּלעבד
העין מראית מּפני אבל ּפֹוסלין, ׁשאינן מּומין ויׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּלעבד,

עֹובד אינֹו מהן אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל .אמרּו, ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
ּבין ועבד ּובּבהמה, ּבאדם ׁשּפֹוסל מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּבמזיד ּבין מזיד,ּבׁשֹוגג היה ואם ּפסּולה; עבֹודתֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָ
לאדם, המיחדין הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻלֹוקה.
ואם עבֹודתֹו. חּלל לא לֹוקה, ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹועבד
אינֹו - העין מראית מּפני ׁשהם מּדברים ּדבר ּבֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיה

ּכׁשרה. ועבֹודתֹו ְֲֵֶַָָלֹוקה,
מּומין אבל ׁשּבּגלּוי, מּומין אּלא ּבאדם ּפֹוסל ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאין

ׁשּלֹו, טחֹול אֹו אדם, ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון - הּגּוף ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבחלל
טרפה ׁשּנעׂשה ּפי על אף - מעיו ׁשּנּקבּו בכוחואֹו שאין -] ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

משנה] יותר אֹולחיות רגל "ׁשבר ׁשּנאמר: ּכׁשרה, עבֹודתֹו ,ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּבּגלּוי. ּכל אף ּבגלּוי, אּלּו מה - יד" ְֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבר

נכר ּכבן הּוא הרי - ערלהערל נכר ּבן "ּכל ׁשּנאמר: , ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ולֹוקה, עבֹודתֹו חּלל - ׁשעבד ערל לפיכ ּבׂשר". וערל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלב

מיתה. חּיב אינֹו אבל ׁשעבר; ְֲִֵֶַַָָָָָּכזר
נׁשים נֹוׂשא ׁשהיה -]ּכהן לו להנשא ּבעברה[האסורות ֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

רּבים ּדעת על ּדין ּבית ׁשּיּדירּוהּו עד עֹובד, אינֹו שאין- -] ִִִֵֵֵֶַַַַַַ
[- התרה זה יֹוסיףלנדר ׁשּלא הפרה, לֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ,ְְֲִִֵֶֶֶָָֹֹ

למתים מּטּמא היה אם וכן ּומגרׁש. ויֹורד ועֹובד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹלחטא;
עבר ואם יּטּמא. ׁשּלא ּדין ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, -ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נׂשּוי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּיקּבל אֹו ׁשּיּדיר קדם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועבד

עבֹודה. חּלל לא ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה,
,לׁשעבר ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן

להּבא עֹובד אינֹו "ּבראבל ׁשּנאמר: - חּלל לא עבד, ואם . ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתרצה. ׁשּבֹו חּלין אף ּתרצה", ידיו ּופעל חילֹו, ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻה'

ועּקר הּגזית; ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית
ּובֹודקין הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהן הּתדיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמעׂשיהן
ּפסּול ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביחּוסין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאת
מן ויֹוצא ׁשחֹורים, ּומתעּטף ׁשחֹורים לֹובׁש - ְְְְְִִִִִֵֵֵַּביחּוסֹו
ונכנס לבנים, לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ׁשּנמצא מי וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָהעזרה;

הּכהנים. אחיו עם ְֲִִֵֶַַָֹּומׁשּמׁש
יֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו, ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי

עצים מתּלע העצים, מתולעים]ּבלׁשּכת בודקם ;לּמערכה[- ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: - ואֹוכל ׁשּלֹו, אב בית אנׁשי עם ּבּקדׁשים ְְְֱֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוחֹולק
יאכל". הּקדׁשים ּומן הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו ְֱֳֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"לחם

      
חמּׁשים - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין וזהּכל ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

פרטן. ְָָהּוא

ּכדי אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה
לסחּוס[תחדור]ׁשּתחּגר הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם; הּצּפרן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

נסּדק. ּבין נפּגם ּבין ׁשּנּקב ּבין מּום, ּבֹו אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאזן

ׁשהּוא ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק מי על[פסול](ב) אף , ְְְְִִֶֶַַַָָ
חסר ׁשּלא נקב[מהסחוס]ּפי אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי (ג) . ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

קטניות]ּככרׁשינה מין של נקב[כגרגיר ּבין עגל נקב ּבין , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
מצטרף אם - של-]אר מּום.[לגודל זה הרי לכרׁשינה, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

אזנֹו, ׁשּיבׁשה מי (ה)[עד](ד) דם. ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
לׁשּתים ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה אוזן]מי בתוך אפּלּו[אוזן , ְְְְֲִִִִֶַָָָָ

ׁשּיהיּו ּובלבד - ּוכפּולֹות נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגדי
סחּוסין ׁשני סחּוס[פסול]לּה אּלא לּה היה לא אם אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ

ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאחד,

ּבריס ׁשּנּקב[עפעף]ׁשלׁשה מי (א) הן: ואּלּו עין, ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּוא ּבכל עיניו מריסי מעט]ריס ריס[- ׁשּנסּדק מי (ב) . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

עיניו מריסי ריס ׁשּנפּגם מי (ג) ׁשהּוא. ּבכל עיניו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמריסי
האמּור "חרּוץ" ּבכלל אּלּו, מּומין ּוׁשלׁשה ׁשהּוא. ְְְִִֵֶַָָָָָֹּבכל

ַָּבּתֹורה.
מעיניו ּבאחת ּבין העּור, (א) הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה

ּבׁשּתיהן ּבאחתּבין אֹו עיניו, ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי (ב) . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּירדּו מחמת - ּכלל ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהן,

קבּועין בקביעות]מים ראֹותיו[- -ּכנגד ראייתו [=מקור ְְְִִֶֶַָ
לעיוורון] מהןוגורם ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי (ג) .ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

קבּועים סנורים ּבּה ׁשהיה מחמת ּברּורה, שלאראּיה -] ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
יום] שמונים ּפיראה על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי (ד) .ְְִִֵֵֶַַָ

ׁשחּפה עד ּבעינֹו, יתר ּבׂשר ׁשּיצא מי (ה) רֹואה. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
עין ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי (ו) עין. ׁשל הּׁשחֹור מן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹמעט

ּבּל מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ּבּׁשחֹור, מעט מּמּנּו בןונכנס ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
מן יצא אם אבל ּבּתֹורה; האמּור "ּתבּלּול" הּוא וזה -ְְֲִִֶַַָָָָָָ
מי (ז) ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - הּלבן לתֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹהּׁשחֹור
האמּור "ּדק" הּוא וזה הּׁשחֹור, ּבתֹו לבנה נקּדה ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיתה
לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ׁשּתהיה והּוא - ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּתֹורה
וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ׁשהיתה אֹו צפה, ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻהיתה
אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ׁשחרה נקּדה היתה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֹֻאם
ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה ׁשּתהיה (ח) ּבּלבן. מּומין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמּום,
- צפה היתה אם אבל "ּדק"; נקרא זה אף הּׁשחֹור, ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּבתֹו

מּום. אינֹו ּבּׁשחֹור, ׁשחֹורה והיא ְְְִִֵַָהֹואיל
אפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשלׁשה

חטמֹו ׁשּנפּגם מי (ג) חטמֹו. ׁשּנסּדק מי (ב) אחד. .מּצד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
אחת אפּלּו ׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי (א) הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

- ׂשפתֹו ׁשּנסּדקה מי (ג) ׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי (ב) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָמהן.
מּזר ׁשּתּסדק שלה]והּוא מה'זר' עד[מתחילתה; ׁשּלּה ְִִֵֵֶֶַָָ

עֹודף הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי (ד) ראׁשים. לׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּתחלק



עי            
      

איׁש "ּכל ׁשּנאמר: ולֹוקה, ּפסל - עֹובר מּום ּבעל ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאׁשר
אּלא ּבמיתה, ׁשעבדּו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבעל

ּבלבד. ְְְִַַּבמלקּות
אחד - ּכּלן הּמּומין ּברּיתֹו[בין]ּכל מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו ְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

עֹוברין ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין ּכן, אחר ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד
ׁשּיעברּו. עד ּפסּול זה הרי -ֲֲֵֶֶַַָֹ

יד ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע -מּום עֹובר ּומּום ; ְֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּגרב לח]ּכגֹון החזזית[שחין והיא יּלפת, אֹו מצוי], .[שחין ְְֲִִֶֶַַָָָ

ּבּכהנים, ׁשּפֹוסלין הן ּבלבד ּבּתֹורה הּכתּובין הּמּומין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָֹֹולא
אׁשר [איׁש] "ּכל ׁשּנאמר: - ּבּגּוף הּנראין הּמּומין ּכל ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָאּלא
הם. ּדגמא ּבּתֹורה, הּכתּובים ואּלּו מקֹום. מּכל מּום", ְְְִִֵֵַַָָָָֻּבֹו

הּכהן ּפֹוסלין ׁשהן מּומין יׁש הן: מּומין מיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁשה
ּבלבד האדם ׁשּפֹוסלין מּומין ויׁש מּלקרב, והּבהמה ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹמּלעבד
העין מראית מּפני אבל ּפֹוסלין, ׁשאינן מּומין ויׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹמּלעבד,

עֹובד אינֹו מהן אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל .אמרּו, ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹ
ּבין ועבד ּובּבהמה, ּבאדם ׁשּפֹוסל מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּבמזיד ּבין מזיד,ּבׁשֹוגג היה ואם ּפסּולה; עבֹודתֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָ
לאדם, המיחדין הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי וכל ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֻלֹוקה.
ואם עבֹודתֹו. חּלל לא לֹוקה, ׁשהּוא ּפי על אף - ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹועבד
אינֹו - העין מראית מּפני ׁשהם מּדברים ּדבר ּבֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיה

ּכׁשרה. ועבֹודתֹו ְֲֵֶַָָלֹוקה,
מּומין אבל ׁשּבּגלּוי, מּומין אּלא ּבאדם ּפֹוסל ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאין

ׁשּלֹו, טחֹול אֹו אדם, ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון - הּגּוף ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבחלל
טרפה ׁשּנעׂשה ּפי על אף - מעיו ׁשּנּקבּו בכוחואֹו שאין -] ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָ

משנה] יותר אֹולחיות רגל "ׁשבר ׁשּנאמר: ּכׁשרה, עבֹודתֹו ,ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ׁשּבּגלּוי. ּכל אף ּבגלּוי, אּלּו מה - יד" ְֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבר

נכר ּכבן הּוא הרי - ערלהערל נכר ּבן "ּכל ׁשּנאמר: , ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ולֹוקה, עבֹודתֹו חּלל - ׁשעבד ערל לפיכ ּבׂשר". וערל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלב

מיתה. חּיב אינֹו אבל ׁשעבר; ְֲִֵֶַַָָָָָּכזר
נׁשים נֹוׂשא ׁשהיה -]ּכהן לו להנשא ּבעברה[האסורות ֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

רּבים ּדעת על ּדין ּבית ׁשּיּדירּוהּו עד עֹובד, אינֹו שאין- -] ִִִֵֵֵֶַַַַַַ
[- התרה זה יֹוסיףלנדר ׁשּלא הפרה, לֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ,ְְֲִִֵֶֶֶָָֹֹ

למתים מּטּמא היה אם וכן ּומגרׁש. ויֹורד ועֹובד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹלחטא;
עבר ואם יּטּמא. ׁשּלא ּדין ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, -ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נׂשּוי ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּיקּבל אֹו ׁשּיּדיר קדם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועבד

עבֹודה. חּלל לא ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה,
,לׁשעבר ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן

להּבא עֹובד אינֹו "ּבראבל ׁשּנאמר: - חּלל לא עבד, ואם . ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ּתרצה. ׁשּבֹו חּלין אף ּתרצה", ידיו ּופעל חילֹו, ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻה'

ועּקר הּגזית; ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית
ּובֹודקין הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהן הּתדיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמעׂשיהן
ּפסּול ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביחּוסין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאת
מן ויֹוצא ׁשחֹורים, ּומתעּטף ׁשחֹורים לֹובׁש - ְְְְְִִִִִֵֵֵַּביחּוסֹו
ונכנס לבנים, לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ׁשּנמצא מי וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָהעזרה;

הּכהנים. אחיו עם ְֲִִֵֶַַָֹּומׁשּמׁש
יֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו, ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי

עצים מתּלע העצים, מתולעים]ּבלׁשּכת בודקם ;לּמערכה[- ְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ׁשּנאמר: - ואֹוכל ׁשּלֹו, אב בית אנׁשי עם ּבּקדׁשים ְְְֱֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָוחֹולק
יאכל". הּקדׁשים ּומן הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו ְֱֳֳִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ"לחם

      
חמּׁשים - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין וזהּכל ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

פרטן. ְָָהּוא

ּכדי אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה
לסחּוס[תחדור]ׁשּתחּגר הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם; הּצּפרן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ

נסּדק. ּבין נפּגם ּבין ׁשּנּקב ּבין מּום, ּבֹו אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאזן

ׁשהּוא ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק מי על[פסול](ב) אף , ְְְְִִֶֶַַַָָ
חסר ׁשּלא נקב[מהסחוס]ּפי אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי (ג) . ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

קטניות]ּככרׁשינה מין של נקב[כגרגיר ּבין עגל נקב ּבין , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
מצטרף אם - של-]אר מּום.[לגודל זה הרי לכרׁשינה, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

אזנֹו, ׁשּיבׁשה מי (ה)[עד](ד) דם. ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
לׁשּתים ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה אוזן]מי בתוך אפּלּו[אוזן , ְְְְֲִִִִֶַָָָָ

ׁשּיהיּו ּובלבד - ּוכפּולֹות נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגדי
סחּוסין ׁשני סחּוס[פסול]לּה אּלא לּה היה לא אם אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ

ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאחד,

ּבריס ׁשּנּקב[עפעף]ׁשלׁשה מי (א) הן: ואּלּו עין, ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשהּוא ּבכל עיניו מריסי מעט]ריס ריס[- ׁשּנסּדק מי (ב) . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ

עיניו מריסי ריס ׁשּנפּגם מי (ג) ׁשהּוא. ּבכל עיניו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמריסי
האמּור "חרּוץ" ּבכלל אּלּו, מּומין ּוׁשלׁשה ׁשהּוא. ְְְִִֵֶַָָָָָֹּבכל

ַָּבּתֹורה.
מעיניו ּבאחת ּבין העּור, (א) הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה

ּבׁשּתיהן ּבאחתּבין אֹו עיניו, ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי (ב) . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּירדּו מחמת - ּכלל ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהן,

קבּועין בקביעות]מים ראֹותיו[- -ּכנגד ראייתו [=מקור ְְְִִֶֶַָ
לעיוורון] מהןוגורם ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי (ג) .ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

קבּועים סנורים ּבּה ׁשהיה מחמת ּברּורה, שלאראּיה -] ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
יום] שמונים ּפיראה על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי (ד) .ְְִִֵֵֶַַָ

ׁשחּפה עד ּבעינֹו, יתר ּבׂשר ׁשּיצא מי (ה) רֹואה. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
עין ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי (ו) עין. ׁשל הּׁשחֹור מן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹמעט

ּבּל מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ּבּׁשחֹור, מעט מּמּנּו בןונכנס ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
מן יצא אם אבל ּבּתֹורה; האמּור "ּתבּלּול" הּוא וזה -ְְֲִִֶַַָָָָָָ
מי (ז) ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - הּלבן לתֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹהּׁשחֹור
האמּור "ּדק" הּוא וזה הּׁשחֹור, ּבתֹו לבנה נקּדה ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיתה
לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ׁשּתהיה והּוא - ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּתֹורה
וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ׁשהיתה אֹו צפה, ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻהיתה
אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ׁשחרה נקּדה היתה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֹֻאם
ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה ׁשּתהיה (ח) ּבּלבן. מּומין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמּום,
- צפה היתה אם אבל "ּדק"; נקרא זה אף הּׁשחֹור, ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּבתֹו

מּום. אינֹו ּבּׁשחֹור, ׁשחֹורה והיא ְְְִִֵַָהֹואיל
אפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשלׁשה

חטמֹו ׁשּנפּגם מי (ג) חטמֹו. ׁשּנסּדק מי (ב) אחד. .מּצד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
אחת אפּלּו ׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי (א) הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

- ׂשפתֹו ׁשּנסּדקה מי (ג) ׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי (ב) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָמהן.
מּזר ׁשּתּסדק שלה]והּוא מה'זר' עד[מתחילתה; ׁשּלּה ְִִֵֵֶֶַָָ

עֹודף הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי (ד) ראׁשים. לׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּתחלק



עי           
      

ּבלּום[בולט] ׁשּפיו מי (ה) ׁשהּוא. ּכל העליֹון [נפוח]על ְִִֶֶֶַָָָ
ּוברּיתֹו ּגּופֹו מלידה]מחמת מחמת[- נבלם אם אבל ; ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָ

לׁשֹונֹו ׁשל המדּבר רב ׁשּנּטל מי (ו) מּום. אינֹו [חלקהרּוח, ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
שמתנועע] .הלשון

הּזרע ּבאברי עׂשר ׁשּנמעׁשנים מי (א) הן: ואּלּו , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
נכּתת[המילה]הּגיד אֹו (ב) (ד)[נכתש]ׁשּלֹו. נּתק. אֹו (ג) . ְִִִֶַַַ

(ו) מהן. אחת אֹו ׁשּלֹו, הּביצים ׁשּנמעכּו מי (ה) נכרת. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַאֹו
(ח) מהן. אחת אֹו נּתקּו, אֹו (ז) מהן. אחת אֹו נכּתתּו, ְְְִִֵֵֶֶַַַַאֹו
אחת, ּביצה אּלא לֹו ׁשאין מי (ט) מהן. אחת אֹו נכרתּו, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאֹו
ּבכיס ביציו ׁשּׁשּתי מי (י) כיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָאף

הּטמטּום (יא) ונקבה]אחד. זכר סימן בו ניכר (יב)[שאין . ְֶַָֻ
יחד]האנּדרֹוגינֹוס ונקבה זכר סימני בו .[יש ְְִַָ

ּוברגלים ּבּידים הּפּסחׁשּׁשה (א) הן: ואּלּו (ב)[צולע], . ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ירכֹו ׁשּנׁשמטה מחברתה]מי האמּור[וגדולה "ׂשרּוע" והּוא , ְְְְִִֵֶַָָָָ

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי (ג) חיבורה]ּבּתֹורה. [במקום ְְִִֶַַַַָָָ
(ה) נּכר. ׁשּיהיה והּוא - ידֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ד) ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָמחברּתּה.
ּפי על אף נּכר; ׁשּיהיה והּוא - רגלֹו עצם ׁשּנׁשּבר ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָמי
(ו) מּום. זה הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ּכׁשּיעמד, נּכר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשאינֹו

מבּלמֹות ׁשרגליו ּוברּיתן[נפוחות]מי עצמן [-מחמת ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֻ
מּום.מלידה] אינֹו הרּוח, מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ;ְֲֲִֵֵַַָָָָֻ

ׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה
ּגרב שחין]ּבֹו ׁשהּוא[מין ּכל ה"ּגרב"[מעט]יבׁש הּוא וזה - ְֵֶֶַָָָָָָ

וזֹו - עצם ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ּבֹו ׁשּיׁש מי (ב) ּבּתֹורה. ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָהאמּור
חזזית ּבֹו ׁשּיׁש מי (ג) ּבּתֹורה. האמּורה "יּבלת" ֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהיא

במצרים]הּמצרית שהיה קׁשה[שחין חזזית והיא ׁשהיא, ּכל ְְֲִִִִִֶַָָָָ
ּבּתֹורה. האמּורה "יּלפת" היא וזֹו - ְְֲִֶֶַַָָָָּוכעּורה

מּום זה הרי חרץ, ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ּכל -(ד) ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּבכלל הּצלעים ואין ּבּתֹורה. האמּור "חרּוץ" ּבכלל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָוהּוא

ׁשּבּגלּוי. ֲֶַָָעצמֹות
ׁשהּגיע הּזקן (א) הן: ואּלּו מּומין, ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹועֹוד

רֹועד ׁשהּוא חֹולה (ב) עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת ְְְִֵֵֵֵֶֶֶלהיֹות
ּכחֹו וכׁשלֹון חליֹו הּטרפהמּפני אבל בכוחו. אין מום [שבגלל ְְְְְֲִִֵֵַָָָֹ

משנה] יותר יֹוצאלחיות וכן ּבּבהמה; ּופסּול ּבאדם ּכׁשר -ְְֵֵֵֵַָָָָָָ
קיסרי]ּדפן[מ] ניתוח - ּבּבהמה.[הרחם, ּופסּול ּבאדם ּכׁשר ְֵֵֶַָָָָָָֹ
ּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן המזהם. ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹ(ג)

ּפלּפל ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ּבבׂשם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׂשרֹו
אֹו זעתֹו, ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן, וכּיֹוצא זנּגביל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹו
ּבעלי אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל זה הרי - ּפיו ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶַָָּבזהּום

ּכּלם .הּמּומין ִַָֻ

ה'תש"ע מרחשון ה' שישי יום

      
.פרטן הּוא וזה ּתׁשעים; - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻּכל

ׁשֹוקע קדקדֹו ׁשאמצע מי (א) הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
עֹולה קדקדֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ּכמי ְְְְְְֳִִֶֶֶֶַַָָָָלמּטה

ׁשּפאת מי (ג) ּביצה. ּכמֹו ּכנגד[קצה]למעלה יֹוצא ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּקבת ּכמֹו מאחֹוריו[פטיש]ּפניו יֹוצא ׁשראׁשֹו מי (ד) . ְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עד ּומּכאן, מּכאן ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי (ה) ערּפֹו. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכנגד

ׁשּלֹו. העלין על הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ראׁשֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּתמצא
ּבֹו יׁש ואם עּקר; ּכל ׂשער ראׁשֹו ּבכל ׁשאין הּקרח ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ(ו)

ּכׁשר.[שורה]ׁשיטה לאזן, מאזן מאחֹוריו מּקפת ׂשער ׁשל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻ
ּוׁשאר ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף הּׂשער ׁשהיה מי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ(ז)
מּקיף הּׂשער ׁשהיה מי (ח) ּפסּול. הּוא הרי - קרח ֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהראׁש

ׁשם ואין ּומאחריו, מּלפניו סביב הראׁש ּכל ׂשעראת ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹ
ּופסּול. קרח זה אף - ְֵֵֶֶַַַָָּבאמצע

,הרּבה ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשנים
מי (ב) ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ׁשּנמצא ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻעד

ּכתפיו מּבין ּכׁשמּוט ׁשּיראה עד הרּבה, אר .ׁשּצּוארֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
קטּנֹות אזניו ׁשּׁשּתי מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹארּבעה

מי (ג) לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשּתי מי (ב) ְְְְְִִִֵֵֶַָָהרּבה.
מׁשּנה מאזניו ׁשאחת מי (ד) למּטה. מדלּדלֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשאזניו

ּבמראה .מחברּתּה ְְְֲֵֶֶַָ
ּבּגבינים ׂשער[בגבות]חמּׁשה לֹו ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו , ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ׁשּגביניו מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "ּגּבן" הּוא וזה ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָּבגביניו,
עפעפיו]ׁשֹוכבין עד על[ומגיעין יתר ּגבינין לֹו ׁשּיׁש מי (ג) . ְְִִִִֵֵֶַָ

ׁשאחד מי (ה) אחד. ּגבין אּלא לֹו ׁשאין מי (ד) ְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשנים.
ׁשל ּוׂשערֹו אר זה ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו, מׁשּנה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמּגביניו
אֹו לבן הּׁשני וׂשער ׁשחֹור אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, ְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָזה

ּפסּול. זה הרי ׁשּנּוי, ׁשניהם ּבין ויׁש הֹואיל - ְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֹאדם
ׂשער לֹו ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָארּבעה

עיניו ּבריסי מעּבהּכלל מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי (ב) . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻ
ריס מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ׁשּׂשער מי (ג) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻהרּבה.
והּׁשני נֹוׁשר אחד אֹו לבן, ואחד ׁשחר ׁשאחד ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחר,
הרּבה נפּתחֹות ואין מעט, סגּורֹות ׁשעפעּפיו מי (ד) ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻמעּבה.

האדם. ּכל ְִָָָָָּכׁשאר
עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי (א) הן: ואּלּו ּבעינים, עׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחד

מּפּדחּתֹו קרֹובֹות להן, הראּוי הּמקֹום מן מצחו]למעלה -]. ְְְְִִֶַַַַָָָָָ
מי (ג) להן. הראּוי מּמקֹום למּטה עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ(ב)
ּכׁשאר מעט ּבאר נמׁשכֹות ואין עגּלֹות, עיניו ׁשּתי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהיּו
עיני ּכמֹו יֹוצאֹות והן מּוזרֹות, ׁשעיניו מי (ד) ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָהעינים.
(ה) הרּבה. ּכעס ׁשּכֹועס ּבעת מסּתּכל ׁשהּוא ּוכמי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּנמר,
קטּנֹות ׁשעיניו מי (ו) עגל. ּכׁשל הרּבה ּגדֹולֹות ׁשעיניו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָמי
מי (ח) ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו מי (ז) אּוז. ְְְִִִֶֶַָָָָּכׁשל
מּזנב אֹו החטם, מּכנגד עיניו מראׁש נמׁשכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלחלּוחית

צדעיו מּכנגד עיניו[הרקות]עיניו ריסי ׁשּמקּבץ מי (ט) . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
רֹוצה ׁשהּוא ּבׁשעה אֹו אֹור, ׁשרֹואה ּבׁשעה מעט ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָועֹוצמן
ׁשרֹואה עד מערּבבת, עינֹו ׁשראּית מי (י) ּבראּיה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻלדקּדק

ּכאחת העלּיה ואת החדר ׁשּידּבראת ּבעת זה ּדבר ויּודע ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מי (יא) אחר. ּבאיׁש מסּתּכל הּוא ּכאּלּו ונראה חברֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַעם
ּבמראה, ּבין ּבמקֹומּה ּבין מחברּתּה, מׁשּנה מעיניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאחת

ּפתּוכה ואחת ׁשחֹורה אחת ׁשהיתה מעורב]ּכגֹון אֹו[צבע , ְְְְְֶַַַַָָָָ
ׁשּנּוי ׁשּתיהן ּבין ויׁש הֹואיל - ּגדֹולה ואחת קטּנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָאחת

ּפסּול. מקֹום, ִָָָמּכל
ׁשעּקר מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ראש]ׁשּׁשה חטמֹו[- ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּכאחת עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ּפי על אף למרותׁשֹוקע, -] ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
החוטם] מפני אחת במשיכה במכחול עיניו צובע וזהשאינו -ְֶ

           
      

ּבֹולט חטמֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "חרּום" ְְִֵֶֶַַָָָָָהּוא
ׁשחטמֹו מי (ד) למּטה. נֹוטף חטמֹו ׁשעקץ מי (ג) ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמעלה.
מי (ו) מאבריו. ּגדֹול ׁשחטמֹו מי (ה) אחד. לצד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעקם
קטּנה ּבאצּבע אֹותֹו? מׁשערין וכיצד מאבריו. קטן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשחטמֹו
הרי מּמּנה, קטן אֹו מּמּנה ּגדֹול חטמֹו היה אם ידֹו: ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָׁשל

מּום. ֶזה

העליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
הּתחּתֹונה[בולטת]עֹודפת ׁשּׂשפתֹו מי (ב) הּתחּתֹונה. על ְְְִֶֶֶַַַַַָָָ

מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו מי (ג) העליֹונה. על ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעֹודפת

צבה ׁשּכרׂשֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּבטן, .[בולטת]ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
מי (ג) אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו יֹוצא, ׁשּטּבּורֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ(ב)

האּׁשה. ּכדּדי ּבטנֹו על ׁשֹוכבין ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּדּדיו
עקּומה ׁשּׁשדרתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּגב, מיׁשלׁשה (ב) . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

נכנסה אֹו לחּוץ, ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו, חליה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּיצאת
מי (ג) חטֹורת. ּבעל הּוא וזה - לּצדדין נטתה אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלפנים,
זזה ׁשּלא ּפי על אף - ּכחטֹורת ונעׂשה ּבגּבֹו ּבׂשר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּתפח

מּום. זה הרי מּמקֹומּה, ְְֲִֵֶָָֻחליה
יתרה אצּבע לֹו ׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

הּיתרה, את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
ּפסּול חתכּה, אפּלּו - עצם ּבּה היה ואם מיּכׁשר; (ב) . ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

קלּוטֹות ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשּתי מי (ג) מּידֹו. אצּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחסר
אחת] כאצבע חתכן[מחוברות ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶַַַָָָעד

ּבפרק אמרּו? ּפרק ּבאיזה ּכׁשר. - הּפרק עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָוהפריׁשן
זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ד) הּיד. לכף הּסמּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻראׁשֹון

ׁשּפּקה מי (ה) זֹו. ּגּבי אצעל נוספת][כעין יֹוצאתבע ִִֵֵֶַַָ
ׁשֹולט היה ואם ימינֹו; יד אּטר ׁשהּוא מי (ו) ְְִִִִִֵֵֶַָָָמּגּודלֹו.

ּכׁשר. ידיו, ְִֵֵָָָּבׁשּתי
הּביצים ׁשּכיס מי (א) הן: ואּלּו הּזרע, ּבאברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָארּבעה

לארּכּבֹותיו ׁשּמּגיע עד ואר ׁשהּגיד[ברכיו]ּגדֹול מי (ב) . ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
המילה] מי[איבר (ג) לארּכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד אר ְְִִֶֶַַַַָָֹֻׁשּלֹו

ׁשהרּוח מי (ד) ּביצים. ׁשל ּכיס והּוא אׁשכיו, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנמרחּו
ּבּתֹורה. האמּור "אׁש "מרֹוח והּוא - ְְֲֶַַַָָָָָָּבאׁשכיו

מי (א) הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עׂשר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחמּׁשה
ארּכּבֹותיו ואין לרגל, רגל ׁשּמחּבר עד - עקּמֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּׁשֹוקיו

יֹוצאת ׁשּפּקתֹו מי (ב) ּבזֹו. זֹו בולט]נֹוגעֹות והּפּקה[עקבו ; ְְִִִֵֶַָָָ
והּוא ּפנים, מּצד העקב מן ׁשּלמעלה העגל העצם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא

לּפּקה ׁשעקבֹו[כדור]ּדֹומה מי (ג) הּנׁשים. ּבּה ׁשּטוֹות ֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
רגלֹו ּבאמצע הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ׁשּנמצא עד לאחֹוריו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָיֹוצא

ׁשּפרסתֹו מי (ד) רגלו]עֹומד. על[כף אף אּוז, ּכׁשל רחבה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי (ה) אּוז. ּכׁשל קלּוטה ׁשאינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפי
ואם וׁשׁש; ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ(ו)
ׁשחסר מי (ז) עצם. ּבּה יהיה ׁשּלא והּוא - ּכׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹחתכּה,
על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ח) רגליו. מאצּבעֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻאחת

קלּוטֹות רגליו אצּבעֹות ׁשהיּו מי (ט) זֹו. [מחוברות]ּגּבי ְְְְִֵֶֶַַָָ
ׁשחתכן אֹו הּפרק, עד היּו ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
רחב ׁשּנמצא - ׁשוה ּכּלּה ׁשרגלֹו מי (י) ּכׁשר. - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוהפריׁשן
(יא) ׁשוה. חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו, ּכרחב אצּבעֹותיו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּפס
ּבֹו ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא - למּגל ּדֹומה עקּמה ׁשרגלֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמי

מי (יב) הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו, עם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהאצּבעֹות
חלּולה בפרסתו]ׁשרגלֹו בשר ׁשּיהיה[שנחסר והּוא - ְְְֲִֶֶֶַָ

עקבֹו על עֹומד ּכׁשעֹומד ונמצא הארץ, מעל ּגבֹוּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאמצעּה
ּבקרסּליו הּמּקיׁש (יג) רגליו. אצּבעֹות בשניה]ועל [אחת ְְְְְְִֶַַַַַָָֻ

ּבארּכּבֹותיו מּקיׁש ׁשהּוא מי (יד) .ׁשּמהּל [אחתּבעת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֻ
אּטרלשניה] ׁשהּוא מי (טו) .ׁשּמהּל 'ואטום']ּבעת [חלש ְְִִֵֵֵֶֶַ

ימינֹו. ְְִֶֶּברגל
ּגדֹול ׁשּגּופֹו מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה

יחסי]מאבריו (ג)[באופן מאבריו. קטן ׁשּגּופֹו מי (ב) . ִֵֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר והּוא הּנּנס, (ד) ּביֹותר. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאר

העם.[שונים]מפלגין מּׁשאר ְְִִָָָָֻ
הּלבן (ב) הּכּוׁשי. (א) הן: ואּלּו הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה

ּכּׁשני האדם (ג) ּגבינה. ּכמֹו ּבעלי[כארגמן]ּביֹותר, (ד) . ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ
הּבהק ּכגֹון עצמֹו, מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹנגעים

לבן] צרבת[נגע ּכגֹון אחר, ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה (ה) .ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיתה[כוויה]הּמכוה מי (ו) טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה ; ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

ׁשּומה ּפניו -]ּבעֹור מטבע]ּכאיסר[וגודלה (ז)[- יֹותר. אֹו ְְִֵָָָָ
ּפי על אף - ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומה ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
הּדלּדּולין; ּבעלי (ח) ׁשהּוא. ּבכל אּלא ּכאיסר, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּה
ּבעֹור ׁשּיׁש הּלחלּוחית אֹו והּבׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
מּום. זה הרי - הּגּוף מּכל ׁשּיהיה מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנּדלּדל

(א) הן: ואּלּו אחרים, מּומין ּבאדם ׁשם יׁש ְְֲִִֵֵֵֵָָָָועֹוד
הּנכּפההחרׁש (ג) הּׁשֹוטה. (ב) חולי]. מחמת אפּלּו[נופל , ְֲִִֵֵֶֶַַַ
מבעתת[אחת] רעה ׁשרּוח מי (ד) רּבים. [מפחידה]לימים ְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד, ְְִִִִָאֹותֹו
;וארּבעים מאה ּבּכהנים, הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו

ותׁשעה ּבּצּואר, ּוׁשנים ּבראׁש, ׁשמֹונה ּכללם: הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוזה
ותׁשעה העין, ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים, וחמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָּבאזנים,
ּבּבטן, ּוׁשלׁשה ּבּפה, ותׁשעה ּבחטם, ותׁשעה ּבעין, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעׂשר
הּזרע, ּבאברי עׂשר וׁשּׁשה ּבּידים, וׁשבעה ּבּגב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ּבעֹור ּוׁשמֹונה הּגּוף, ּבכל ּוׁשמֹונה ּברגלים, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָועׂשרים
אחד ּכּלן נתּפרׁשּו ּוכבר וריחֹו. הּגּוף ּבכח וׁשבעה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהּבׂשר,
ריסי ׁשּנׁשרּו מי העין: מראית מּפני ּפסלּו ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד.

ּבעּקרןעיניו הּׂשער ׁשּנׁשאר ּפי על אף ּומי[בשורשן], , ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּניו. ְִִֶָׁשּנּטלּו

      
כהן]זר וחּיב[אינו ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִֶַַַָָָָָָ

מּפי - יּומת" הּקרב, "והּזר ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמיתה
רבינו]הּׁשמּועה ממשה אּלא[מסורת זה חּיּוב ׁשאין למדּו, ְְִֵֶֶֶַָָָ

יקרב לא "וזר עליו? הזהיר והיכן לעבֹודה. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹלּקרב
הּזכרים, אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? הּוא איזה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאליכם".
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן ּבני - אהרן" ּבני "וערכּו ְְְְְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

ּבעבֹודה יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻאף
חּיב אינן - הּקרּבנֹות עבֹודהמעבֹודֹות על אּלא מיתה ין ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ואין[סופית]ּתּמה עבֹודה; אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא , ְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
על - ּבלבד עבֹודֹות ארּבע על אּלא מיתה חּיב ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָהּזר
נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ההקטרה, ועל ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָהּזריקה,

ּתמיד. ִִַַָהּיין



עי            
      

ּבֹולט חטמֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "חרּום" ְְִֵֶֶַַָָָָָהּוא
ׁשחטמֹו מי (ד) למּטה. נֹוטף חטמֹו ׁשעקץ מי (ג) ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹלמעלה.
מי (ו) מאבריו. ּגדֹול ׁשחטמֹו מי (ה) אחד. לצד ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעקם
קטּנה ּבאצּבע אֹותֹו? מׁשערין וכיצד מאבריו. קטן ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשחטמֹו
הרי מּמּנה, קטן אֹו מּמּנה ּגדֹול חטמֹו היה אם ידֹו: ְֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָׁשל

מּום. ֶזה

העליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה
הּתחּתֹונה[בולטת]עֹודפת ׁשּׂשפתֹו מי (ב) הּתחּתֹונה. על ְְְִֶֶֶַַַַַָָָ

מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו מי (ג) העליֹונה. על ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעֹודפת

צבה ׁשּכרׂשֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּבטן, .[בולטת]ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
מי (ג) אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו יֹוצא, ׁשּטּבּורֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ(ב)

האּׁשה. ּכדּדי ּבטנֹו על ׁשֹוכבין ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּדּדיו
עקּומה ׁשּׁשדרתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּגב, מיׁשלׁשה (ב) . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

נכנסה אֹו לחּוץ, ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו, חליה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּיצאת
מי (ג) חטֹורת. ּבעל הּוא וזה - לּצדדין נטתה אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלפנים,
זזה ׁשּלא ּפי על אף - ּכחטֹורת ונעׂשה ּבגּבֹו ּבׂשר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּתפח

מּום. זה הרי מּמקֹומּה, ְְֲִֵֶָָֻחליה
יתרה אצּבע לֹו ׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

הּיתרה, את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
ּפסּול חתכּה, אפּלּו - עצם ּבּה היה ואם מיּכׁשר; (ב) . ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

קלּוטֹות ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשּתי מי (ג) מּידֹו. אצּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחסר
אחת] כאצבע חתכן[מחוברות ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶַַַָָָעד

ּבפרק אמרּו? ּפרק ּבאיזה ּכׁשר. - הּפרק עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָוהפריׁשן
זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ד) הּיד. לכף הּסמּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻראׁשֹון

ׁשּפּקה מי (ה) זֹו. ּגּבי אצעל נוספת][כעין יֹוצאתבע ִִֵֵֶַַָ
ׁשֹולט היה ואם ימינֹו; יד אּטר ׁשהּוא מי (ו) ְְִִִִִֵֵֶַָָָמּגּודלֹו.

ּכׁשר. ידיו, ְִֵֵָָָּבׁשּתי
הּביצים ׁשּכיס מי (א) הן: ואּלּו הּזרע, ּבאברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָארּבעה

לארּכּבֹותיו ׁשּמּגיע עד ואר ׁשהּגיד[ברכיו]ּגדֹול מי (ב) . ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
המילה] מי[איבר (ג) לארּכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד אר ְְִִֶֶַַַַָָֹֻׁשּלֹו

ׁשהרּוח מי (ד) ּביצים. ׁשל ּכיס והּוא אׁשכיו, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנמרחּו
ּבּתֹורה. האמּור "אׁש "מרֹוח והּוא - ְְֲֶַַַָָָָָָּבאׁשכיו

מי (א) הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עׂשר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחמּׁשה
ארּכּבֹותיו ואין לרגל, רגל ׁשּמחּבר עד - עקּמֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּׁשֹוקיו

יֹוצאת ׁשּפּקתֹו מי (ב) ּבזֹו. זֹו בולט]נֹוגעֹות והּפּקה[עקבו ; ְְִִִֵֶַָָָ
והּוא ּפנים, מּצד העקב מן ׁשּלמעלה העגל העצם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא

לּפּקה ׁשעקבֹו[כדור]ּדֹומה מי (ג) הּנׁשים. ּבּה ׁשּטוֹות ֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
רגלֹו ּבאמצע הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ׁשּנמצא עד לאחֹוריו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָיֹוצא

ׁשּפרסתֹו מי (ד) רגלו]עֹומד. על[כף אף אּוז, ּכׁשל רחבה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ
מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי (ה) אּוז. ּכׁשל קלּוטה ׁשאינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפי
ואם וׁשׁש; ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ(ו)
ׁשחסר מי (ז) עצם. ּבּה יהיה ׁשּלא והּוא - ּכׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹחתכּה,
על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ח) רגליו. מאצּבעֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻאחת

קלּוטֹות רגליו אצּבעֹות ׁשהיּו מי (ט) זֹו. [מחוברות]ּגּבי ְְְְִֵֶֶַַָָ
ׁשחתכן אֹו הּפרק, עד היּו ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
רחב ׁשּנמצא - ׁשוה ּכּלּה ׁשרגלֹו מי (י) ּכׁשר. - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוהפריׁשן
(יא) ׁשוה. חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו, ּכרחב אצּבעֹותיו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּפס
ּבֹו ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא - למּגל ּדֹומה עקּמה ׁשרגלֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻמי

מי (יב) הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו, עם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהאצּבעֹות
חלּולה בפרסתו]ׁשרגלֹו בשר ׁשּיהיה[שנחסר והּוא - ְְְֲִֶֶֶַָ

עקבֹו על עֹומד ּכׁשעֹומד ונמצא הארץ, מעל ּגבֹוּה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאמצעּה
ּבקרסּליו הּמּקיׁש (יג) רגליו. אצּבעֹות בשניה]ועל [אחת ְְְְְְִֶַַַַַָָֻ

ּבארּכּבֹותיו מּקיׁש ׁשהּוא מי (יד) .ׁשּמהּל [אחתּבעת ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֻ
אּטרלשניה] ׁשהּוא מי (טו) .ׁשּמהּל 'ואטום']ּבעת [חלש ְְִִֵֵֵֶֶַ

ימינֹו. ְְִֶֶּברגל
ּגדֹול ׁשּגּופֹו מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה

יחסי]מאבריו (ג)[באופן מאבריו. קטן ׁשּגּופֹו מי (ב) . ִֵֵֵֵֶָָָָָָ
ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר והּוא הּנּנס, (ד) ּביֹותר. ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאר

העם.[שונים]מפלגין מּׁשאר ְְִִָָָָֻ
הּלבן (ב) הּכּוׁשי. (א) הן: ואּלּו הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה

ּכּׁשני האדם (ג) ּגבינה. ּכמֹו ּבעלי[כארגמן]ּביֹותר, (ד) . ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ
הּבהק ּכגֹון עצמֹו, מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹנגעים

לבן] צרבת[נגע ּכגֹון אחר, ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה (ה) .ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהיתה[כוויה]הּמכוה מי (ו) טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה ; ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָ

ׁשּומה ּפניו -]ּבעֹור מטבע]ּכאיסר[וגודלה (ז)[- יֹותר. אֹו ְְִֵָָָָ
ּפי על אף - ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומה ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמי
הּדלּדּולין; ּבעלי (ח) ׁשהּוא. ּבכל אּלא ּכאיסר, ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּה
ּבעֹור ׁשּיׁש הּלחלּוחית אֹו והּבׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּוא
מּום. זה הרי - הּגּוף מּכל ׁשּיהיה מקֹום ּבאיזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנּדלּדל

(א) הן: ואּלּו אחרים, מּומין ּבאדם ׁשם יׁש ְְֲִִֵֵֵֵָָָָועֹוד
הּנכּפההחרׁש (ג) הּׁשֹוטה. (ב) חולי]. מחמת אפּלּו[נופל , ְֲִִֵֵֶֶַַַ
מבעתת[אחת] רעה ׁשרּוח מי (ד) רּבים. [מפחידה]לימים ְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד, ְְִִִִָאֹותֹו
;וארּבעים מאה ּבּכהנים, הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו

ותׁשעה ּבּצּואר, ּוׁשנים ּבראׁש, ׁשמֹונה ּכללם: הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוזה
ותׁשעה העין, ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים, וחמּׁשה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָּבאזנים,
ּבּבטן, ּוׁשלׁשה ּבּפה, ותׁשעה ּבחטם, ותׁשעה ּבעין, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעׂשר
הּזרע, ּבאברי עׂשר וׁשּׁשה ּבּידים, וׁשבעה ּבּגב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ּבעֹור ּוׁשמֹונה הּגּוף, ּבכל ּוׁשמֹונה ּברגלים, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָועׂשרים
אחד ּכּלן נתּפרׁשּו ּוכבר וריחֹו. הּגּוף ּבכח וׁשבעה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהּבׂשר,
ריסי ׁשּנׁשרּו מי העין: מראית מּפני ּפסלּו ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד.

ּבעּקרןעיניו הּׂשער ׁשּנׁשאר ּפי על אף ּומי[בשורשן], , ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּניו. ְִִֶָׁשּנּטלּו

      
כהן]זר וחּיב[אינו ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִֶַַַָָָָָָ

מּפי - יּומת" הּקרב, "והּזר ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמיתה
רבינו]הּׁשמּועה ממשה אּלא[מסורת זה חּיּוב ׁשאין למדּו, ְְִֵֶֶֶַָָָ

יקרב לא "וזר עליו? הזהיר והיכן לעבֹודה. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹלּקרב
הּזכרים, אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? הּוא איזה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאליכם".
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן ּבני - אהרן" ּבני "וערכּו ְְְְְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

ּבעבֹודה יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻאף
חּיב אינן - הּקרּבנֹות עבֹודהמעבֹודֹות על אּלא מיתה ין ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ואין[סופית]ּתּמה עבֹודה; אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא , ְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
על - ּבלבד עבֹודֹות ארּבע על אּלא מיתה חּיב ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָהּזר
נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ההקטרה, ועל ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָהּזריקה,

ּתמיד. ִִַַָהּיין



עי           
      

,ּבחּוץ ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
הזיה ׁשהּזה ּבין הּדם, הזיֹות מּכל אחת הזיה ׁשהּזה ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה חּיב זה הרי - מצרע ׁשּבקרּבנֹות הזיֹות מּכל .אחת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

קמץ אֹו אברים הקטיר ההקטרה? על אֹו[ממנחה]ּכיצד ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
וקרב נתאּכלּו ׁשּלא ּבאברים הּפ אפּלּו הּמזּבח, על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹלבֹונה
הקטיר אם וכן ּכּזית. ׁשּיקטיר והּוא מיתה; חּיב - ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָׂשרפתן
הּמקטיר אבל חּיב; ּכּזית, מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַַַָָָָעל
מיתה חּיב אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים יֹום ׁשל ְְֳִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹקטרת
ּבּתֹורה. המפרׁש הּׁשעּור חפניו, מלא ׁשּיקטיר עד ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעליה

ּכמקטיר זה הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָוהמסּדר
מיתה וחּיב הּיֹוצקאברים, אבל הן. קרּבן ׁשהעצים [שמן; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ

המנחה] והּבֹוללעל והּפֹותת[מערבבה], [חותכה, ְְֵֵַַ
והּמּגיׁשלחתיכות] והּמניף, והּמֹולח, למזבח], ,[אותה ְְְִִֵֵַַַַַ

הּבזיכין את אֹו הּפנים לחם את הלבונה]והמסּדר [צלוחיות ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
והּמטיב הּׁשלחן, אׁש[מנקה]על והּמּצית הּנרֹות, את ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָֻ

והּקֹומץ להקרבה]ּבּמזּבח, חלק המנחה מן והמקּבל[מפריש , ְְְְִֵֵֵַַַַַ
אּלּו, ּכל על מזהר הּוא והרי ׁשּפסל, ּפי על אף - ְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֻּדמים
עבֹודה מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; חּיב אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָולֹוקה

עבֹודה. ּגמר ואינּה עבֹודה, אחריה ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש
ּבזרים ּכׁשרה - הּקדׁשים קדׁשים,ׁשחיטת קדׁשי אפּלּו , ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבן את "וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור, קדׁשי ּבין יחיד, קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבין
מּקּבלה - אהרן" ּבני והקריבּו ה', לפני הדם]הּבקר [של ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ

והּנּתּוח ההפׁשט, וכן ּכהּנה. מצות הבהמה]ואיל ,[של ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּבאברים: ׁשּנאמר ּבזרים, ּכׁשרה - לּמזּבח עצים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹולכת
הֹולכת זֹו - הּמזּבחה" והקטיר הּכל את הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"והקריב

ׁשּצר היא אברים הֹולכת לּכבׁש; אבלאברים ּכהּנה, יכה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּכהּנה. צריכה אינּה עצים ְְִִֵֵַָָָָֻהֹולכת

הטיב אם לפיכ ּבזרים; ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן
להדליקן לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות .הּכהן ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֻ

הּדׁשן המזבח]הרמת מעל ׁשּנאמר:[האפר, ּכהן, צריכה ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ואינֹו לֹוקה, - יׂשראל הרים ואם בד". מּדֹו הּכהן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ"ולבׁש
ׁשּנאמר: עבֹודה, אחריה ׁשאין ּפי על אף מיתה ֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָחּיב

מּתנה נתינה]"עבדת הּוא[מלשון מּתנה עבֹודת - וכּו'" ְֲֲַַַַָָָָֹ
אבל מיתה; חּיב הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבּכהן ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּתהיה

סּלּוק ּדּׁשן[נטילה]עבֹודת אם וכן מיתה. עליה חּיבין אין , ְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
מיתה. חּיב אינֹו והּמנֹורה, הּזהב ְְְִִֵֵַַַַָָָָָמזּבח

[:ש ּפֹורקּה[זר - הּמערכה את הּכהן[הזר]סּדר וחֹוזר , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּפסּול. ׁשּסּדּורּה מּפני ְְְִִֵֶָָָוסֹודרּה,

מּום ּובעל ׁשּׁשּמׁשּוהּטמא ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
עליהן חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש

ּבאזהרה - העבֹודֹות ׁשאר ועל .[בלאו]מיתה; ְְְְֲִַַָָָָָ
הּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻּכהן

על חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ּבגדים ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֻמחּסר
ואחת אחת אחת,ּכל אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ; ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

זרּות. ִָמּׁשּום
;ׁשּבת ּומּׁשּום זרּות מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְִִִֵֶַַַָָָָָזר

ּומּׁשּום טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ּבעל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוכן
מּום .ּבעל ַַ

- ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכל
יׁשּמׁש לא זה הרי - ּגמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאף

לעֹולם אחדּבּמקּדׁש לי". לכהן אלי יּגׁשּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אֹו זרה, לעבֹודה ּכמר ׁשּנעׂשה ּכגֹון ּבׁשרּות, אֹותּה ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹובד
הרי - ּבאלּה עליו וקּבלּה לּה הּמֹודה אֹו לּה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשּתחוה

לעֹולם. ּפסּול אףזה ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - והקריב עבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ּבעת ׁשֹוגג ׁשהיה ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
והקריב, עבר אם - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה הּׁשֹוחט ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָאבל
נעׂשה ולא ׁשרת, לא ׁשהרי ונתקּבל; ניחֹוח ריח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹקרּבנֹו
כן, ּפי על ואף ׁשֹוגג. והּוא ּבלבד, ׁשחט אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכמר,

יעבד. לא ְְֲִַַָֹֹלכּתחּלה
ׁשעבר קרּבנֹותמי ּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועׂשה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

ּכהן ּכל כן, ּפי על ואף זרה; עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹלה'
לעֹולם ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ּבבית ּכליםׁשּׁשּמׁש וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לעֹולם, ּבּמקּדׁש ּבהן יׁשּתּמׁשּו לא - ׁשם ּבהם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּמׁשּו
ּבּמקּדׁש ׁשם, ׁשּׁשּמׁש ּכהן עבד ׁשאם לי, ויראה יּגנזּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

ּפסל. לא -ַָֹ
:הן ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה לעבֹודה, הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָנמצאּו

(ד) מּום; ּבעל (ג) הּזר; (ב) זרה; עבֹודה העֹובד ֲֵַַַָָָָָ(א)
(ח) ּכּפּורים; מחּסר (ז) יֹום; טבּול (ו) הּטמא; (ה) ְְִִֵֵֶַַָָֻהערל;
ּבגדים; יתר (יא) ּבגדים; מחּסר (י) הּׁשּכֹור; (ט) ְְְִִִֵֵַַָָָָֻהאֹונן;
ידים רחּוץ ׁשּלא (יד) ראׁש; ּפרּוע (יג) ּבגדים; ּפרּום ְְְְִִֶַַָָֹֹ(יב)

הּיֹוׁשב (טו) העבודה]ורגלים; ּבין[בשעת ׁשּיׁש מי (טז) ; ְְִִֵֵֵֶַַַ
ּובין רגלֹו ּבין ׁשּיׁש מי (יז) חֹוצץ; ּדבר הּכלי ּובין ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָידֹו
אּלּו ּכל ּבׂשמאלֹו. ׁשעבד מי (יח) חֹוצץ; ּדבר ְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהארץ
ראׁש, מּפרּוע חּוץ חּללּו; עבדּו ואם לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִַָָָֹּפסּולין
עבדּו, ׁשאם - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה והּׁשֹוחט ּבגדים, ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּוקרּוע

ּכׁשרה. ְֲֵָָָעבֹודתן

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
ועׂשר עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיׁש
ּכל להקריב (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא ְְְְְֲִִֶֶַַָָָֹמצוֹות
לּמזּבח; מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּלא (ב) ּתמימים; ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּקרּבנֹות
יקטיר ׁשּלא (ה) ּדמֹו; יזרק ׁשּלא (ד) יׁשחט; ׁשּלא ְְְִִִֶֶֶַָֹֹֹֹֹ(ג)
יקריב ׁשּלא (ז) עֹובר; מּום ּבעל יקריב ׁשּלא (ו) ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹֹחלּבֹו;
מּום יּטיל ׁשּלא (ח) הּגֹויים; ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום, ְְְֲִִִֶַַַַָֹּבעל
מּיֹום להקריב (י) הּמקּדׁשין; ּפסּולי לפּדֹות (ט) ְְְְְֳִִִִִֵַַַָָֻּבּקדׁשים;
(יב) ּומחיר; אתנן להקריב ׁשּלא (יא) והלאה; ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹּׁשמיני
הּקרּבנֹות; ּכל למלח (יג) ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
מצוֹות ּובאּור הּקרּבנֹות. מעל הּמלח להׁשּבית ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ(יד)

אּלּו. ּבפרקים ְִִֵֵָאּלּו

    
ּתמימיןמצות הּקרּבנֹות ּכל להיֹות [שלמים]עׂשה ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

עׂשה. מצות זֹו לרצֹון", יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּומבחרין
הּמזּבח לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש [-וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

            
      

ׁשּנאמר:להקרבה] הקּדׁשֹו, על ולֹוקה תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
הּׁשמּועה מּפי - תקריבּו" לא מּום, ּבֹו אׁשר [מסורת"ּכל ְְֲִִִֶַַָֹֹ

רבינו] מּומין.ממשה ּבעלי למקּדיׁש אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָלמדּו,
הקּדיׁשֹו שימכרהו]אפּלּו מנת -[לרכישת]לדמי[על נסכים ְְְֲִִִִִֵָ

הּוא. קדׁשים ׁשּבזיֹון ְִִֶֶָָלֹוקה,

כשמקדיש]הּמתּכּון 'עֹולה',[- ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְִִֵַַַַָָָ
ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום; אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ'עֹולה'

מּום[כוונתו]ולּבֹו ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,לפיכ ׁשוין. ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
אף - 'עֹולה' ואמר 'ׁשלמים' אֹו ׁשלמים, והקּדיׁשֹו ְְְְְִִִִַַָָָָָ'עֹולה'

לאּסּור ׁשּנתּכּון ּפי מום]על בעל להקדיש מי[- לֹוקה. אינֹו , ְְִִִִֵֵֶֶַַ
והקּדיׁש[שחשב]ׁשּדּמה לּמזּבח, מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּמּתר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ

לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי -ְֲֵֵֶֶָ

נאמר ׁשהרי לֹוקה, - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט
הּׁשמּועה ּומּפי לה'", אּלה תקריבּו "לא מּומין: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבבעלי
על מּומין ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ׁשּזֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמדּו,
מּפי לה'", תקריבּו "לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה, - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמזּבח

לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, אמּוריהּׁשמּועה הּמקטיר וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
"ואּׁשה[אברי] ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח על מּומין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּבעלי

למד, נמצאת החלבים. אּלּו - הּמזּבח" על מהם תּתנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלא
אמּוריו והקטיר ּדמֹו, וזרק ּוׁשחטֹו, מּום, ּבעל הקּדיׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָׁשאם

מלקּיֹות. ארּבע לֹוקה -ְְֶַַַֻ

,הקריבֹו אם - עֹובר מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל ְִִִֵֶַַַַַָָאחד
וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: אּלּו, ּבכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹובר
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מּום" בֹו יהיה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאׁשר
חזזית אֹו לח, ּגרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר. מּום ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלבעל

שחין] לֹוקה.[מיני הקריבּה, אם -ְִִִֶָ

- ּגֹויים קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹולא
ׁשּנא לֹוקה, מּומין, ּבעלי והן הקריבן נכראם ּבן "ּומּיד מר: ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אּלה". מּכל אלהיכם לחם את תקריבּו ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא

אֹו עינֹו את ׁשּסּמה ּכגֹון לֹוקה, ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָהּמּטיל
- ּבֹו" יהיה לא מּום "ּכל ּבּקרּבן: נאמר ׁשהרי ידֹו; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקּטע
ואינֹו מּום. ּבֹו יּתן ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּפי
ראּוי היה ׁשהרי - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה
ּבלא ׁשעבר ּפי על אף - הּזה ּבּזמן אבל ּופסלֹו; ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹלקרּבן,

לֹוקה. אינֹו ֲֵֶֶַתעׂשה,
אחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִִִֵֵַַַָָָהּטיל

לֹוקה.[נוסף] אינֹו הּׁשני -ִֵֵֶַ
ּבתמּורתן אֹו עצמן, ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל בהמתאחד -] ְְֳִִִֶַַַַָָָָָ

חייב] – שהוקדשה בהמה במקום שהוחלפה מןחולין חּוץ -ִ
הּמעׂשר ּומן בהמה]הּבכֹור מעשר מּום[- ׁשהּמּטיל , ְֲִִֵֶַַַַַ

ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן לפי לֹוקה, אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָּבתמּורתן
עׂשירי, טעּות ׁשל ּבּתׁשיעי הּמּטיל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיתּבאר

לֹוקה. ֵֶאינֹו
הרי ׁשּלֹוקה, ּפי על אף - לּמזּבח מּום ּבעלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש

נתקּדׁשה ּבערזֹו ותּפדה לחּלין,[בשומת], ותצא הּכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן קרּבן. ּבדמיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויביא
מּום, ּבהן ׁשּנפל קדׁשים לפּדֹות היא עׂשה ּומצות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּום.

ּתזּבח נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ויאכלּו, לחּלין ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻויצאּו
מדּבר ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי - בׂשר" ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואכלּת
ׁשּזה ּבערכין, ּבארנּו ּוכבר ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפסּולי
מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשּיּפדּו. מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא לה'", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָקרּבן
?עֹובר מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֵֵַַַַַַָמה

קדׁש והיא ילדה אם - קבּוע מּום ּבעלת לפניׁשהּמקּדיׁש -] ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּתמים,שנפדתה] ׁשהּוא ּפי על אף לחּלין ויצא הּולד יּפדה ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

טפל יהיה ׁשּלא העּקר[הוולד]ּכדי מן שאינהחמּור [האם- ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
-קרבה] ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם .ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּתמּות, אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּולד
ּדמיה, על אּלא ּגּופּה על ּגמּורה קדּׁשה חלה לא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהרי
מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָמּפני

-עֹו קבּוע מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר ּתמימה, אֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָבר
הּתמימים; הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר ׁשּתּפדה, קדם מתה ְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

והערכה העמדה צריכה ׁשהיא כברמּפני והרי שומה, -] ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ
-מתה] ׁשּתּפדה קדם נׁשחטה ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתאכל. ּכ ואחר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
ולדּה. יקרב - ילדה אחרואם וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
אסּור הּולד - ּכיצד[לשימוש]ׁשּנפּדית אּלא נפּדה. ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מתּפיס אּמֹו, לפדיֹון סמּו לׁשם[מקדיש]יעׂשה? הּולד זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
הּזבח אמו]אֹותֹו להקריבֹו[שהוקדשה יכֹול ׁשאינֹו לפי - ְְְִִֵֶֶַַַָ

קדּׁשה מּכח ׁשּבא מּפני אּמֹו, שהיא]מּכח אמו ּדחּויה.[של ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ
ּבׁשּוק אֹותן לׁשחט מּתר - ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻֻּכל

ּבליטרא ּבׂשרם ולׁשקל ּבּׁשּוק, ׁשם אֹותן ולמּכר ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹֹהּטּבחים,
מּפני[במשקל] הּמעׂשר, ּומן הּבכֹור מן חּוץ החּלין, ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֻּכׁשאר

ּבּׁשּוק פסוה"מ]ׁשּמכירתם כל ּבדמיהם[של [גורםמֹוסיף ְְִִִֵֶֶַָָ
יותר] גבוהה חֹוזריןלשומא ׁשּדמיהן הּקדׁשים ׁשאר .ְְְֳִִֵֶֶַָָ

אֹותן מֹוכרין - אחרת ּבהמה ּבדמיהם מביא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלהקּדׁש,
להקּדׁש ּדמיהם ׁשאין והּמעׂשר, הּבכֹור אבל ּבּׁשּוק; ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּכחּלין
אֹותם ׁשֹוחטין אין - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבמּומן נאכלין ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָאּלא

ׁשם. אֹותם מֹוכרין ואין הּטּבחים, ּבכֹורּבׁשּוק התּפיס אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָ
ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ּבליטרא, נׁשקל אינֹו - הּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלבדק

ּגמּור קנין לֹו הּקנּוי דבר אּלא להתּפיס .יכֹול ְְְִִֶַַָָָָָָָ

ה'תש"ע מרחשון ו' קודש שבת יום

    
ּוכבר חמּׁשים; - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּכל

.נמנּו ְִ
להיֹות ראּויין ואינם ּבבהמה, מיחדין אחרים מּומין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש

היה אם (א) פרטן: הּוא וזה הן, ועׂשרים ּוׁשלׁשה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּבאדם;
אדם ּכׁשל עגל עינּה ּכׁשלּגלּגל ּגדֹולה אחת עינּה (ב) . ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּגדֹולה אזן היתה אם אבל אּוז; ּכׁשל קטּנה והּׁשנּיה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעגל,
ּבלבן יׁש אם (ג) ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו קטּנה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹואזן
ׁשני ׁשּבין העֹור נּקב אם (ד) ׂשער. ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעינּה
ּפרּום - חזיר לׁשל ּדֹומה ּפיה (ה) הּנראה. ּבמקֹום ְְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָָָחטמיה

בולטות] העליונות והלחיים העליונה ּפי[שפה על אף ,ִַַ
ּכׁשּפּוד. מחּדד ְְֵֶַָֻׁשאינֹו



עה             
      

ׁשּנאמר:להקרבה] הקּדׁשֹו, על ולֹוקה תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
הּׁשמּועה מּפי - תקריבּו" לא מּום, ּבֹו אׁשר [מסורת"ּכל ְְֲִִִֶַַָֹֹ

רבינו] מּומין.ממשה ּבעלי למקּדיׁש אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָלמדּו,
הקּדיׁשֹו שימכרהו]אפּלּו מנת -[לרכישת]לדמי[על נסכים ְְְֲִִִִִֵָ

הּוא. קדׁשים ׁשּבזיֹון ְִִֶֶָָלֹוקה,

כשמקדיש]הּמתּכּון 'עֹולה',[- ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְִִֵַַַַָָָ
ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום; אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ'עֹולה'

מּום[כוונתו]ולּבֹו ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,לפיכ ׁשוין. ְְְִִִִֵַַַַַַָָ
אף - 'עֹולה' ואמר 'ׁשלמים' אֹו ׁשלמים, והקּדיׁשֹו ְְְְְִִִִַַָָָָָ'עֹולה'

לאּסּור ׁשּנתּכּון ּפי מום]על בעל להקדיש מי[- לֹוקה. אינֹו , ְְִִִִֵֵֶֶַַ
והקּדיׁש[שחשב]ׁשּדּמה לּמזּבח, מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּמּתר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ

לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי -ְֲֵֵֶֶָ

נאמר ׁשהרי לֹוקה, - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט
הּׁשמּועה ּומּפי לה'", אּלה תקריבּו "לא מּומין: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבבעלי
על מּומין ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ׁשּזֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמדּו,
מּפי לה'", תקריבּו "לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה, - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמזּבח

לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, אמּוריהּׁשמּועה הּמקטיר וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
"ואּׁשה[אברי] ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח על מּומין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּבעלי

למד, נמצאת החלבים. אּלּו - הּמזּבח" על מהם תּתנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלא
אמּוריו והקטיר ּדמֹו, וזרק ּוׁשחטֹו, מּום, ּבעל הקּדיׁש ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָׁשאם

מלקּיֹות. ארּבע לֹוקה -ְְֶַַַֻ

,הקריבֹו אם - עֹובר מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל ְִִִֵֶַַַַַָָאחד
וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: אּלּו, ּבכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹובר
אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מּום" בֹו יהיה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאׁשר
חזזית אֹו לח, ּגרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר. מּום ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלבעל

שחין] לֹוקה.[מיני הקריבּה, אם -ְִִִֶָ

- ּגֹויים קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹולא
ׁשּנא לֹוקה, מּומין, ּבעלי והן הקריבן נכראם ּבן "ּומּיד מר: ְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

אּלה". מּכל אלהיכם לחם את תקריבּו ְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא

אֹו עינֹו את ׁשּסּמה ּכגֹון לֹוקה, ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָהּמּטיל
- ּבֹו" יהיה לא מּום "ּכל ּבּקרּבן: נאמר ׁשהרי ידֹו; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקּטע
ואינֹו מּום. ּבֹו יּתן ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּפי
ראּוי היה ׁשהרי - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה
ּבלא ׁשעבר ּפי על אף - הּזה ּבּזמן אבל ּופסלֹו; ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹלקרּבן,

לֹוקה. אינֹו ֲֵֶֶַתעׂשה,
אחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִִִֵֵַַַָָָהּטיל

לֹוקה.[נוסף] אינֹו הּׁשני -ִֵֵֶַ
ּבתמּורתן אֹו עצמן, ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל בהמתאחד -] ְְֳִִִֶַַַַָָָָָ

חייב] – שהוקדשה בהמה במקום שהוחלפה מןחולין חּוץ -ִ
הּמעׂשר ּומן בהמה]הּבכֹור מעשר מּום[- ׁשהּמּטיל , ְֲִִֵֶַַַַַ

ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן לפי לֹוקה, אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָּבתמּורתן
עׂשירי, טעּות ׁשל ּבּתׁשיעי הּמּטיל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיתּבאר

לֹוקה. ֵֶאינֹו
הרי ׁשּלֹוקה, ּפי על אף - לּמזּבח מּום ּבעלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש

נתקּדׁשה ּבערזֹו ותּפדה לחּלין,[בשומת], ותצא הּכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן קרּבן. ּבדמיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויביא
מּום, ּבהן ׁשּנפל קדׁשים לפּדֹות היא עׂשה ּומצות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּום.

ּתזּבח נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ויאכלּו, לחּלין ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻויצאּו
מדּבר ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי - בׂשר" ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואכלּת
ׁשּזה ּבערכין, ּבארנּו ּוכבר ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפסּולי
מּמּנה יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשּיּפדּו. מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא לה'", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָקרּבן
?עֹובר מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֵֵַַַַַַָמה

קדׁש והיא ילדה אם - קבּוע מּום ּבעלת לפניׁשהּמקּדיׁש -] ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ
ּתמים,שנפדתה] ׁשהּוא ּפי על אף לחּלין ויצא הּולד יּפדה ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

טפל יהיה ׁשּלא העּקר[הוולד]ּכדי מן שאינהחמּור [האם- ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
-קרבה] ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם .ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשּתמּות, אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּולד
ּדמיה, על אּלא ּגּופּה על ּגמּורה קדּׁשה חלה לא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהרי
מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָמּפני

-עֹו קבּוע מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר ּתמימה, אֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָבר
הּתמימים; הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר ׁשּתּפדה, קדם מתה ְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

והערכה העמדה צריכה ׁשהיא כברמּפני והרי שומה, -] ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ
-מתה] ׁשּתּפדה קדם נׁשחטה ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתאכל. ּכ ואחר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
ולדּה. יקרב - ילדה אחרואם וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
אסּור הּולד - ּכיצד[לשימוש]ׁשּנפּדית אּלא נפּדה. ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

מתּפיס אּמֹו, לפדיֹון סמּו לׁשם[מקדיש]יעׂשה? הּולד זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ
הּזבח אמו]אֹותֹו להקריבֹו[שהוקדשה יכֹול ׁשאינֹו לפי - ְְְִִֵֶֶַַַָ

קדּׁשה מּכח ׁשּבא מּפני אּמֹו, שהיא]מּכח אמו ּדחּויה.[של ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ
ּבׁשּוק אֹותן לׁשחט מּתר - ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻֻּכל

ּבליטרא ּבׂשרם ולׁשקל ּבּׁשּוק, ׁשם אֹותן ולמּכר ְְְְְְְִִִִַַַָָָָָָֹֹהּטּבחים,
מּפני[במשקל] הּמעׂשר, ּומן הּבכֹור מן חּוץ החּלין, ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָֻּכׁשאר

ּבּׁשּוק פסוה"מ]ׁשּמכירתם כל ּבדמיהם[של [גורםמֹוסיף ְְִִִֵֶֶַָָ
יותר] גבוהה חֹוזריןלשומא ׁשּדמיהן הּקדׁשים ׁשאר .ְְְֳִִֵֶֶַָָ

אֹותן מֹוכרין - אחרת ּבהמה ּבדמיהם מביא ׁשהרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָלהקּדׁש,
להקּדׁש ּדמיהם ׁשאין והּמעׂשר, הּבכֹור אבל ּבּׁשּוק; ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻּכחּלין
אֹותם ׁשֹוחטין אין - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבמּומן נאכלין ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָאּלא

ׁשם. אֹותם מֹוכרין ואין הּטּבחים, ּבכֹורּבׁשּוק התּפיס אפּלּו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָ
ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ּבליטרא, נׁשקל אינֹו - הּבית ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלבדק

ּגמּור קנין לֹו הּקנּוי דבר אּלא להתּפיס .יכֹול ְְְִִֶַַָָָָָָָ

ה'תש"ע מרחשון ו' קודש שבת יום

    
ּוכבר חמּׁשים; - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָּכל

.נמנּו ְִ
להיֹות ראּויין ואינם ּבבהמה, מיחדין אחרים מּומין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש

היה אם (א) פרטן: הּוא וזה הן, ועׂשרים ּוׁשלׁשה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֹּבאדם;
אדם ּכׁשל עגל עינּה ּכׁשלּגלּגל ּגדֹולה אחת עינּה (ב) . ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ּגדֹולה אזן היתה אם אבל אּוז; ּכׁשל קטּנה והּׁשנּיה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעגל,
ּבלבן יׁש אם (ג) ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו קטּנה, ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹואזן
ׁשני ׁשּבין העֹור נּקב אם (ד) ׂשער. ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹעינּה
ּפרּום - חזיר לׁשל ּדֹומה ּפיה (ה) הּנראה. ּבמקֹום ְְְֲֳִִִֶֶֶֶַָָָָָחטמיה

בולטות] העליונות והלחיים העליונה ּפי[שפה על אף ,ִַַ
ּכׁשּפּוד. מחּדד ְְֵֶַָֻׁשאינֹו



עו            
      

חּטיה ׁשּנגממּו[שיניה](ו) אֹו (ז) ׁשּנּקבּו. החיצֹונֹות ְְְִִִִֶֶֶַָ
(ט)[הצטמקו] ׁשּנפּגמּו. אֹו (ח) מקצתן. ׁשּנׁשאר ּפי על אף ,ְְְְִִִִֶֶַַַָָ

ּפיה ׁשּפֹותחת ּבעת ׁשהרי - הּפנימּיֹות חּטיה נעקרּו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָאם
חסרין. נראין הן ְְֲִִִֵֵַַוצֹווחת,

וזכרּותן קרניה נּטלּו אם בקרן](י) ולא[העצם עּמהן, ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹ
(יא) ּכׁשרה. קרנים, לּה ׁשּיׁש נקבה אבל ּכלּום; מהן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנׁשאר
נפּגמה אם (יב) הּבהמה. ּגיד את ׁשחֹופה העֹור נפּגם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָאם

מן הּזנב נפּגם אם (יג) נקבה. ׁשל בגוף]הערוה העצם,[- ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
הּפרק מן לא החוליות]אבל ראׁש[בחיבור היה אם (יד) . ֲִִֶֶַָָָֹֹ
לׁשנים מפּצל זנבות]הּזנב עצמים[לשני ּבׁשני אחד, [בכל ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ

לחליהעצם] חליה ּבין היה אם (טו) כמידת]. מלא[בזנב, ְְְְִֵָָָָֹֻֻ
- ּבגדי ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם (טז) ּבׂשר. ְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָאצּבע
חליֹות, ׁשּתי אר - ּובטלה ּכׁשר. ׁשּתים, מּום; אחת, ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻחליה
ּומדלּדל, ר ׁשהיה הּגדי זנב (יז) ּכׁשר. ׁשלׁש, היתה ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֻמּום;
אם אבל הּזנב; עצם נׁשּבר אם (יח) חזיר. לׁשל ְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַָָָּדֹומה

ּבגלּוי. ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - מּצלעֹותיו עצם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָנׁשּבר

ׁשלׁש אּלא לֹו אין אם (כ) רגלים. חמׁש ּבעל ְִִֵֵֶַַַַָָָֹ(יט)
עגּלה ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת היתה אם (כא) ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָָָֻרגלים.
אם (כב) ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ּפי על אף חמֹור, ְְְֲִִִֶֶַַָָּכׁשל

קלּוטה ידֹו אֹו רגלֹו מחוברות]היתה חמֹור,[אצבעות ּכׁשל ְְְְֲֶַָָָָ
נגממּו אם (כג) ּבּתֹורה. האמּור "קלּוט" הּוא [הצטמקו]וזה ְְְִִֶַָָָָ

מעט מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על אף עּמהן, ּבזכרּותן ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָטלפיה
לּבׂשר. ַָָָקרֹוב

ּפֹוסלין ּבּבהמה, הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹּכל
קדׁש ׁשהיא ּבתמימה מהן אחד נפל ואם הּקרּבן. מן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה
על ׁשאף ּומזהם, וחֹולה מּזקן חּוץ לחּלין, ותצא ּתּפדה -ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
ורֹועה קּים יהיה אּלא נפּדה; אינֹו לקרּבן, ּכׁשר ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּפי

ׁשּיּולד הּמּומין,[שיווצר]עד מּׁשאר קבּוע אחר מּום ּבֹו ְִִִֵֵֶַַַַָָָ
אינּה - עֹובר מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת וכן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויּפדה.

נפּדית. ולא ְְְִֵֵָֹקרבה

ּובאדם ּבּבהמה יׁש עֹוברין מּומין הן:וארּבעה ואּלּו , ְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָ
ּגרב שחין](א) מצרית[מין ׁשאינּה חזזית (ב) [מיןלח. ְֲִִִֵֶַָָָָ

קבּועיןשחין] ואינן ּבעין, ׁשּיֹורדין מים (ג) את. [משבש ְְְִִִִֵֶַַָָ
סנוריןהראיה] (ד) קבּועין[עוורון]. .ׁשאינן ְְִִֵֵֶַָ

מהן אחד נמצא אם אחרים, חליים ארּבעה ׁשם ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָויׁש
הּמבחר, מן ׁשאינּה לפי אֹותּה, מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבּבהמה

"נדרי "מבחר אֹומר: ׁשּבלבןוהּכתּוב מי (א) הם: ואּלּו ; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
נגממּו אם (ב) ׂשער. ּבּה ׁשאין יּבלת קרניו,[הצטמקו]עינֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על לּבׂשר.[מהעצם]אף קרֹוב מעט ְְְִִִֶַַַַַַָָָָ
חּטיו נפּגמּו אם חּטיו[שיניו](ג) נגממּו אם (ד) הּפנימּיֹות. ְְְְְִִִִִִִִַָָ

קרבים לא - ּבּקדׁשים אּלּו מּכל אחד היה אם ְְֳִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹהּפנימּיֹות.
הקריבן, ואם מּום. ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו אּלא נפּדין, ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָֹֹולא

ׁשהּורצּו לי .[התקבלו]יראה ְִֵֶֶָ
עברה ּבּה ׁשּנעברה קדׁשים ּבהמת עבודהוכן [כגון: ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
האדםזרה] את ׁשהמיתה אֹו העדות], אחד[והתקבלה ּבעד ְִֵֵֶֶֶָָָָָ

לּה ׁשּיּולד עד נפּדית ולא קרבה; לא - הּבעלים ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹֹאֹו
קבּוע. ַָמּום

אֹותּה האֹוסרין הּטרפֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָּבהמה
הּמזּבח לגּבי אסּורה "הקריבהּוּבאכילה, אֹומר: הּוא הרי ; ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָ

ׁשאינּה ּפי על ואף !?"פני היּׂשא אֹו הירצ ,לפחת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָנא
הּקדׁשים את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה; ּפֹודין אין לקרּבן, ְְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָָראּויה

ויּקברּו. ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא לּכלבים, ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָלהאכילן

.הּׂשרפה לבית ּתצא זֹו הרי - טרפה ונמצאת ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָנׁשחטה
ּפי על אף חסר, הּפנימּיין מאבריה אבר נמצא אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
ׁשּנּטל אֹו אחת, ּבכליה ׁשּנמצאת ּכגֹון - טרפה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאינּה

ותּׂשרף לּמזּבח, אסּורה זֹו הרי - ׁשהיאהּטחֹול מּפני לא ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ׁשאין מּפני אּלא מּום, ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבעלת
וכל לכם". יהיּו "ּתמימים ׁשּנאמר: ּכלל, חסר ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמקריבין
ׁשני אֹו ּכליֹות ׁשלׁש לּה נמצא אם לפיכ ּכחסר; ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָֹהּיתר,

ּפסּולה. ְְִָטחֹולים,

ולא יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין הּוא ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹאיזה
ועׂשרים ׁשבעה ּביֹום - ּפעמים ׁשלׁשה אֹותֹו ּובֹודקין ְְְְְְְִִִִֶָָָָָֹראה.
ׁשמֹונים. ּוביֹום וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָמעת

ראּיה ׁשּפסקה מעת יֹום ׁשמֹונים לֹו מֹונים ראה, .אם ְְְִִִִֵֵֶָָָָָ

ׁשהּמים יּודע עׂשבים[שבעין]ּובּמה ּכׁשאכלה קבּועין? ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
עׂשבים ּכן אחר ואכלה ניסן, חצי ועד אדר מראׁש ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹלחים

הר - נתרּפאת ולא ּתׁשרי וחצי אלּול מיםיבׁשים אּלּו י ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַֹ
ְִקבּועין.

,הּלח ּבזמן הּלחים אּלּו מעׂשבים ּתאכל ְְֲִִִֵֵַַַַַַַָָֹוכּמה
ּכגרֹוגרת הּיבׁש? ּבזמן קדם[תאנה]והיבׁשים יֹותר, אֹו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה יֹום ּכל ׁשל ראׁשֹונה ְְְֳִִִִֵֶָָָָָָֹסעּודה
מּתרת ותהיה ׁשתּיה, אחר יֹום ּבכל אֹותן ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּתאכל

אּלא[משוחררת] לבּדּה, תהיה ולא אכילה, ּבעת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבּׂשדה
לצֹות אחרת ּובהמה ּכל[יחד]היא לּה נעׂשה אם עּמּה. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ

אחד חסר ואם וּדאי. קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹאּלּו
נפּדית. ולא קרבה, ואינּה ספק; זה הרי אּלּו, ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹמּכל

,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטיו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטיו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָואכלה
ׁשאכלה אֹו הּסדר, על אּלּו חדׁשים ּבׁשלׁשה ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאכלה
קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה, אחר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכגרֹוגרת
ולא לעיר, הּסמּוכה ּבגּנה ׁשהיתה אֹו לבּדּה, ׁשהיתה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹאֹו

ספק אּלּו ּכל - המים]נתרּפאת עֹוברין;[אם אֹו קבּועין ְְְִִִֵֵֵַָָ
לֹוקה. אינֹו אחר, מּום ּבּה הּטיל אם ְִִִִֵֵֶַָָלפיכ

והרי - נתרּפאת ולא האכילה ּבזמּני ּכמׁשּפטיה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאכלה
קבּוע מּום ּבעלת למפרעהיא אם ספק, ּבּדבר יׁש - ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

מעת אֹו הּמים, לּה ׁשּבאּו מעת קבּוע מּום ּבעלת ֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהיא
ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה הּפֹודה ,לפיכ מרפּואתּה; ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשּנתיאׁשּו
מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר הּפדיֹון ּבאֹותֹו ונהנה ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמרפּואתּה,

מֹועל ספק הּוא הרי מעילה,[בהקדש]- קרּבן מביא ואינֹו , ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

    
הּנקבה ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף, ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין

זכר" "ּתמים נאמר ׁשּלא - ּבּמהּבעֹוף ּבלבד. ּבבהמה אּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָּדברים

            
      

לגּבי[כנפו] אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו, נסמית אֹו ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
אחת ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר מקריבין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמזּבח,
לקרּבן. נפסל זה הרי ּבאכילה, אֹותֹו ׁשאֹוסרין הּטרפֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמן

- ּפסּולין ּגדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים
הּיֹונה" ּבני מן אֹו הּתֹורים "מן הּצהּובׁשּנאמר: ּתחּלת . ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָ

בצוואר] צהובה נוצה מתי[שגדלה ועד ּפסּול. ּובזה, ְֶֶַַָָָָּבזה
מקֹום ּומתמּלא ּכנף ׁשעֹוקר זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיהיּו

מּׁשּיזהיבּו[חיבורו]עּקרֹו ּכׁשרים והּתֹורים .[כנפיהם]ּדם. ְְְִִִִִֵֶַַָָ
מינו]הּטמטּום ניכר ואין סתום שישוהאנּדרֹוגינֹוס[- -] ְְְְִַַָֻ

ונקבה] זכר אברי מהם,לו ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּפי על אף -ְִֵֵֶֶַַָ
זכר ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהרי
"זכר נאמר ּובּקרּבנֹות אחר, ּכמין הן הרי נקבה, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק
נקבה אֹו וּדאי, זכר ׁשּיהיה עד - תמימה" ּו"נקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתמים"
אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָֻוּדאית.

לּמזּבח. ְִֵַַָּפסּול
הּכלאים ועז]וכן מכבש ּדפן[מעורב ויֹוצא [נולד, ְְְִִֵֵֶַַֹ

קיסרי] זמןבניתוח ּומחּסר ,– ללידתו יום מח' פחות [כגון: ְְַַֻ
להקריבו] מּום,שאסור ּבהם ׁשאין ּפי על אף ּפסּולין, -ְִִֵֶֶַַָ

ּומין מין ּכל ׁשּיהיה עד - עז" אֹו כׂשב אֹו "ׁשֹור ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
- יּולד" "ּכי ועז; מּכׂשב מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבפני
זמן; למחּסר ּפרט - ימים" ׁשבעת "והיה ּדפן; ליֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּפרט
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום ּפרט - אּמֹו" ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ"ּתחת

ּפסּול הּוא הרי ּכלאים, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה
ּכמין ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.

סימנין מּקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - לאימו]ּכׂשב ,[שדומה ְִִִִֵֶֶֶַַָָ
קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול אחר, למין ּדֹומה והּוא ְְְִִֵֶַַַַָָהֹואיל

הּׁשּנּוי. מן ּגדֹול מּום ל ְִִֵֶַָׁשאין
והּנרּבע הרֹובע, אדם]וכן על הובאו או שבאו -], ְְְִֵֵַַָָ

והּנעבד זרה, לעבֹודה זרה]והּמקצה כעבודה לו -[שעבדו ְְְֱֲֶֶַַַָָָָֻ
לגּבי ּפסּולין הן הרי ּבאכילה, מּתר ׁשהּוא ּפי על ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻאף
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם" מׁשחתם "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמזּבח,

ּובעברה ּפסּול; ערווה]הׁשחתה, "ּכי[של אֹומר: הּוא ְֲִֵֵַַָָָָ
."עּמ ׁשחת "ּכי ּכתּוב: זרה ּובעבֹודה ּבׂשר", ּכל ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָהׁשחית
אֹו ּכרֹובע הן הרי - האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָוכן

לּמזּבח. ּופסּולין ְְְִִִֵַַָנרּבע,
ראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה

לפי הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלקרּבן,
אזהרתן. נתּפרׁשה אתנןׁשּלא שקיבלה]אבל זֹונה[תשלום ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

תמורת]ּומחיר טלה הּמזּבח.[שהחליף לגּבי אסּורין ּכלב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
אחת, לֹוקה - ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן, אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּמקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא מהׁשּנאמר: ּומּפני ; ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? על אחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלֹוקה

הּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עׂשה [ללידתמצות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
אּמֹו,הבהמה] ּתחת ימים ׁשבעת "והיה ׁשּנאמר: - ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָוהלאה

הּוא הּימים ׁשבעת וכל ירצה"; והלאה הּׁשמיני ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּומּיֹום
אם - ּפסּול זמן ׁשּמחּסר ּפי על ואף זמן'. 'מחּסר ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָֻֻנקרא
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא מּפני לֹוקה, אינֹו והקריבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָעבר

מצות] נרצה[מתוך ולא הּקרּבן.[התקבל]עׂשה; ְְְֲִֵַָָָֹ

זמּנן הּגיע ׁשּלא הזהיבו]ּתֹורים זמן[שטרם ּכמחּסר ׁשהן , ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֻ
והּמקריבן, מּום; ּכבעל הּכל - זמּנן ׁשעבר יֹונה ּובני ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹּבּבהמה,

נרצה. ולא ּפסּול, ׁשהּקרּבן ּפי על אף - לֹוקה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו

ויֹוצא וכלאים ּוטרפה ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻהּמקּדיׁש
ׁשאין לפי ואבנים; עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - לּמזּבח ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּדפן,
ויּמכרּו, ּדבר. לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על חלה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻקדּׁשה
ׁשּבעל - מּום ּכבעל ואינן ׁשּירצה; קרּבן ּכל ּבדמיהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויביא

קרּבן ּבמינֹו יׁש ּומקצהמּום ונרּבע רֹובע הּמקּדיׁש אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
עֹובר. מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ואתנן ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָונעבד
הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע, מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוירעּו
לֹוקה, ואינֹו עֹובר; מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי זמן, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֻמחּסר

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

:הן ואּלּו עׂשר; ארּבעה לּמזּבח, האסּורין ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו
אבר ּומחּסר (ג) הּמבחר, מן וׁשאינֹו (ב) מּום, ּבעל ְְְִֵֵֶַַַַָָֻֻ(א)
(ז) ּדפן, ויֹוצא (ו) וכלאים, (ה) ּוטרפה, (ד) ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹמּבפנים,
הּנעבד, (י) האדם, את וׁשהמית (ט) ונרּבע, (ח) ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָורֹובע,
זמן. מחּסר (יד) הּמחיר, (יג) האתנן, (יב) הּמקצה, ְְְְְִֶֶַַַַָָֻֻ(יא)

אפּלּו ׁשהן: ּבכל אֹוסרין הּמזּבח, לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
ּברּבֹוא אחד אלפים]נתערב ונפסל[עשרת הּכל, נפסד - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

וכּלן למזבח]לּמזּבח; הפסולים לּמזּבח[- מּתרין ולדֹותיהן , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻֻ
האדם, את וׁשהמיתה ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ -ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכמֹותן. לּמזּבח אסּור ְְְִֵֶַַָָָָׁשּולדן

המיתה אֹו עברה ּבּה ּבׁשּנעברה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבּמה
ּבעת עּמּה מצּוי היה הּולד ׁשהרי - מעּברת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכׁשהיא
אחר נתעּברה אם אבל מאבריה; ּכאבר והיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפסלה,
ּכׁשר הּולד הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו עברה, ּבּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעברה

נרּבעה אפּלּו לֹומר,לּמזּבח, צרי ואין מקּדׁשת. ּכׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
- ונתעּברה הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא נרּבעה ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻאם

מּתר לּמזּבח.ׁשּולדּה מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

לקמה לקרקע]הּמׁשּתחוה המחוברת חּטיה[תבואה - ְְֲִִֶֶַַָָָ
אּסּור ׁשל לולדֹות ונדמּו נׁשּתּנּו, ׁשהרי למנחֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻמּתרין

ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּבהמה וכן מּתרין. ׁשהן [מאכלמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
נׁשּתּנּו.בהמה] ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעבֹודה

לא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹויים, מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִֵַַָָָֹלֹוקחין
ׁשּיּודע עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע, רֹובע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשּום

נפסל ׁשּזה אׁשרּבוּדאי הביאּום, "מעמלקי אֹומר: הּוא הרי ; ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
."אלהי לה' זבח למען והּבקר, הּצאן מיטב על העם ְְְֱֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹחמל

    
את ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע, העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

הקצה אֹו זרה]האדם, ּפסּול[לעבודה הּכל - נעבד אֹו , ְֱֶַַָָָָָֹֻ
הּמזּבח. ְְִֵֵַַַלגּבי

ׁשני ׁשם היּו אם - האדם את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע
נסקלין העֹוף אֹו הּבהמה הרי ּבהניה;עדים, אסּור ּובׂשרן , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

לּגבֹוּה אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי למקדש]ואין -]. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
להדיֹוט מּתרין ּבׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן אמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובמה

למיתה] נידונו שלא ּבלבד[- אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון -ְְִֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשֹותקין, העדות]והּבעלים אף[שנמסרה הּבעלים ּפי על ְְְְִִִִַַַַָָ
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לגּבי[כנפו] אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו, נסמית אֹו ,ְְְְְִִֵֵֵַַָָ
אחת ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר מקריבין ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמזּבח,
לקרּבן. נפסל זה הרי ּבאכילה, אֹותֹו ׁשאֹוסרין הּטרפֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמן

- ּפסּולין ּגדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים
הּיֹונה" ּבני מן אֹו הּתֹורים "מן הּצהּובׁשּנאמר: ּתחּלת . ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָ

בצוואר] צהובה נוצה מתי[שגדלה ועד ּפסּול. ּובזה, ְֶֶַַָָָָּבזה
מקֹום ּומתמּלא ּכנף ׁשעֹוקר זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה ּבני ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָיהיּו

מּׁשּיזהיבּו[חיבורו]עּקרֹו ּכׁשרים והּתֹורים .[כנפיהם]ּדם. ְְְִִִִִֵֶַַָָ
מינו]הּטמטּום ניכר ואין סתום שישוהאנּדרֹוגינֹוס[- -] ְְְְִַַָֻ

ונקבה] זכר אברי מהם,לו ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּפי על אף -ְִֵֵֶֶַַָ
זכר ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהרי
"זכר נאמר ּובּקרּבנֹות אחר, ּכמין הן הרי נקבה, ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָספק
נקבה אֹו וּדאי, זכר ׁשּיהיה עד - תמימה" ּו"נקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּתמים"
אנּדרֹוגינֹוס, אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָֻוּדאית.

לּמזּבח. ְִֵַַָּפסּול
הּכלאים ועז]וכן מכבש ּדפן[מעורב ויֹוצא [נולד, ְְְִִֵֵֶַַֹ

קיסרי] זמןבניתוח ּומחּסר ,– ללידתו יום מח' פחות [כגון: ְְַַֻ
להקריבו] מּום,שאסור ּבהם ׁשאין ּפי על אף ּפסּולין, -ְִִֵֶֶַַָ

ּומין מין ּכל ׁשּיהיה עד - עז" אֹו כׂשב אֹו "ׁשֹור ְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָׁשּנאמר:
- יּולד" "ּכי ועז; מּכׂשב מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּבפני
זמן; למחּסר ּפרט - ימים" ׁשבעת "והיה ּדפן; ליֹוצא ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֻּפרט
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום ּפרט - אּמֹו" ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָ"ּתחת

ּפסּול הּוא הרי ּכלאים, ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה
ּכמין ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.

סימנין מּקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - לאימו]ּכׂשב ,[שדומה ְִִִִֵֶֶֶַַָָ
קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול אחר, למין ּדֹומה והּוא ְְְִִֵֶַַַַָָהֹואיל

הּׁשּנּוי. מן ּגדֹול מּום ל ְִִֵֶַָׁשאין
והּנרּבע הרֹובע, אדם]וכן על הובאו או שבאו -], ְְְִֵֵַַָָ

והּנעבד זרה, לעבֹודה זרה]והּמקצה כעבודה לו -[שעבדו ְְְֱֲֶֶַַַָָָָֻ
לגּבי ּפסּולין הן הרי ּבאכילה, מּתר ׁשהּוא ּפי על ְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֻאף
ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם" מׁשחתם "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּמזּבח,

ּובעברה ּפסּול; ערווה]הׁשחתה, "ּכי[של אֹומר: הּוא ְֲִֵֵַַָָָָ
."עּמ ׁשחת "ּכי ּכתּוב: זרה ּובעבֹודה ּבׂשר", ּכל ְְֲִִִִֵַַָָָָָָָהׁשחית
אֹו ּכרֹובע הן הרי - האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָוכן

לּמזּבח. ּופסּולין ְְְִִִֵַַָנרּבע,
ראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה

לפי הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָלקרּבן,
אזהרתן. נתּפרׁשה אתנןׁשּלא שקיבלה]אבל זֹונה[תשלום ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

תמורת]ּומחיר טלה הּמזּבח.[שהחליף לגּבי אסּורין ּכלב, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ
אחת, לֹוקה - ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן, אחד ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָוהּמקריב

ּכלב" ּומחיר זֹונה אתנן תביא "לא מהׁשּנאמר: ּומּפני ; ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? על אחת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלֹוקה

הּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עׂשה [ללידתמצות ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָ
אּמֹו,הבהמה] ּתחת ימים ׁשבעת "והיה ׁשּנאמר: - ְְְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָוהלאה

הּוא הּימים ׁשבעת וכל ירצה"; והלאה הּׁשמיני ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָּומּיֹום
אם - ּפסּול זמן ׁשּמחּסר ּפי על ואף זמן'. 'מחּסר ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָֻֻנקרא
מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא מּפני לֹוקה, אינֹו והקריבֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָעבר

מצות] נרצה[מתוך ולא הּקרּבן.[התקבל]עׂשה; ְְְֲִֵַָָָֹ

זמּנן הּגיע ׁשּלא הזהיבו]ּתֹורים זמן[שטרם ּכמחּסר ׁשהן , ְְְִִִִֵֶֶַַַַָֹֻ
והּמקריבן, מּום; ּכבעל הּכל - זמּנן ׁשעבר יֹונה ּובני ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֹּבּבהמה,

נרצה. ולא ּפסּול, ׁשהּקרּבן ּפי על אף - לֹוקה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹאינֹו

ויֹוצא וכלאים ּוטרפה ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָֻהּמקּדיׁש
ׁשאין לפי ואבנים; עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - לּמזּבח ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּדפן,
ויּמכרּו, ּדבר. לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על חלה ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻקדּׁשה
ׁשּבעל - מּום ּכבעל ואינן ׁשּירצה; קרּבן ּכל ּבדמיהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָויביא

קרּבן ּבמינֹו יׁש ּומקצהמּום ונרּבע רֹובע הּמקּדיׁש אבל . ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֻ
עֹובר. מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ואתנן ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָונעבד
הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע, מּום ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוירעּו
לֹוקה, ואינֹו עֹובר; מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי זמן, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַֻמחּסר

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

:הן ואּלּו עׂשר; ארּבעה לּמזּבח, האסּורין ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו
אבר ּומחּסר (ג) הּמבחר, מן וׁשאינֹו (ב) מּום, ּבעל ְְְִֵֵֶַַַַָָֻֻ(א)
(ז) ּדפן, ויֹוצא (ו) וכלאים, (ה) ּוטרפה, (ד) ְְְְְִִִִִֵֵֶַָֹמּבפנים,
הּנעבד, (י) האדם, את וׁשהמית (ט) ונרּבע, (ח) ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָורֹובע,
זמן. מחּסר (יד) הּמחיר, (יג) האתנן, (יב) הּמקצה, ְְְְְִֶֶַַַַָָֻֻ(יא)

אפּלּו ׁשהן: ּבכל אֹוסרין הּמזּבח, לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
ּברּבֹוא אחד אלפים]נתערב ונפסל[עשרת הּכל, נפסד - ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

וכּלן למזבח]לּמזּבח; הפסולים לּמזּבח[- מּתרין ולדֹותיהן , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻֻ
האדם, את וׁשהמיתה ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ -ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ

ּכמֹותן. לּמזּבח אסּור ְְְִֵֶַַָָָָׁשּולדן

המיתה אֹו עברה ּבּה ּבׁשּנעברה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבּמה
ּבעת עּמּה מצּוי היה הּולד ׁשהרי - מעּברת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻּכׁשהיא
אחר נתעּברה אם אבל מאבריה; ּכאבר והיה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנפסלה,
ּכׁשר הּולד הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו עברה, ּבּה ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּנעברה

נרּבעה אפּלּו לֹומר,לּמזּבח, צרי ואין מקּדׁשת. ּכׁשהיא ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
- ונתעּברה הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא נרּבעה ְְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָָֻאם

מּתר לּמזּבח.ׁשּולדּה מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן . ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

לקמה לקרקע]הּמׁשּתחוה המחוברת חּטיה[תבואה - ְְֲִִֶֶַַָָָ
אּסּור ׁשל לולדֹות ונדמּו נׁשּתּנּו, ׁשהרי למנחֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָֻמּתרין

ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה ּבהמה וכן מּתרין. ׁשהן [מאכלמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻ
נׁשּתּנּו.בהמה] ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעבֹודה

לא חֹוׁשׁשין ואין הּגֹויים, מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִֵַַָָָֹלֹוקחין
ׁשּיּודע עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע, רֹובע ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמּׁשּום

נפסל ׁשּזה אׁשרּבוּדאי הביאּום, "מעמלקי אֹומר: הּוא הרי ; ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
."אלהי לה' זבח למען והּבקר, הּצאן מיטב על העם ְְְֱֵֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹֹחמל

    
את ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע, העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

הקצה אֹו זרה]האדם, ּפסּול[לעבודה הּכל - נעבד אֹו , ְֱֶַַָָָָָֹֻ
הּמזּבח. ְְִֵֵַַַלגּבי

ׁשני ׁשם היּו אם - האדם את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע
נסקלין העֹוף אֹו הּבהמה הרי ּבהניה;עדים, אסּור ּובׂשרן , ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָ

לּגבֹוּה אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי למקדש]ואין -]. ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָ
להדיֹוט מּתרין ּבׁשהיּו לּמזּבח? אסּורין ׁשהן אמרּו ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻּובמה

למיתה] נידונו שלא ּבלבד[- אחד עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון -ְְִֵֶֶַָָָָ
אֹו ׁשֹותקין, העדות]והּבעלים אף[שנמסרה הּבעלים ּפי על ְְְְִִִִַַַַָָ
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והּבעלים אחד עד ׁשם היה ּכלל; עד ׁשם ׁשאין ּפי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָעל
לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָֻמכחיׁשין

- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה
ּכאנּוסה ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו הּבהמההרי אין . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ

ּבן ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע, אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
הֹואיל - עבד ּבין ּגֹוי ּבין יׂשראלי ּבין אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּתׁשע
- הּבהמה מן ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם, ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָָָּורבעּה
ׁשנים ׁשלׁש ּבת הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹאינּה
אחד. ויֹום ׁשנים ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהי אֹו אחד, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָויֹום

ה אֹו הּבהמה ּתּפסל מקצה?מאימתי מּׁשּום עֹוף ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻ
יעבדּו אֹו אֹותֹו ׁשּיגזּו ּכגֹון - מעׂשה הּכמרים ּבהן ְְֲֲֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹמּׁשּיעׂשּו

לצורך]לׁשם מלאכה אבל[יעשו זרה; [הקדישוה]עבֹודה ְֲֲֵָָָָ
זרה. לעבֹודה הקּדׁש ׁשאין מקצה, נעׂשה אינֹו - ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻּבדברים

ׁשל ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין - והּנרּבע ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהרֹובע
ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֹחברֹו,
לּמזּבח אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה .לפני ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ
נפסל. ׁשּיקּדיׁש, קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם - הּמקצה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
הרי - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו, ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין מּתר, ְֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻזה
חברֹו ׁשל ׁשעבד ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין - ּביןהּנעבד , ֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹּבאנס
מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - הקּדׁש לאחר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבין
ּׁשעליו מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ויּפדה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָקבּוע,
אבל ּבהניה; אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח, ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה
הרי ּבהניה, מּתר ׁשהּוא ּפי על אף - להר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה

לּמזּבח אסּורין הּנֹובעאבניו למעין הּמׁשּתחוה וכן ; ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי זרה]ּבארצֹו, לעבודה [עץ ְְְְֲֲִֵֵֵֵַַָָ

הּמׁשּתחוה וכן לּמערכה. ּגזרין מּמּנה מביאין אין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּבטלה,
ּפסּול ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ׁשּנפסלה ּכׁשם - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָלבהמה
לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ּפסּולין וקרניה כהּנה, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻלבגדי

לנימין מעיה ּפסּול.[לכינור]ּובני הּכל ; ְְִִֵֵֶַָָֹ
למלאכת יעׂשה לא - זרה עבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹּכל

אתנן? הּוא איזה ּבהניה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּקדׁש,
'הא לזֹונה: אחד[הרי]האֹומר - 'ּבׂשכרי זה ּדבר לי ְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ערוה ׁשהיא יׂשראלית אֹו ׁשפחה, אֹו ּגֹויה, [ואסורה]זֹונה ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ
ּכהן, היה אפּלּו - הּפנּויה אבל לאוין. מחּיבי אֹו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹעליו,
ּפי על אף מּתר, אתנּנּה - נּדה אׁשּתֹו וכן מּתר; ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻאתנּנּה

ערוה. ְִֶֶָׁשהיא
לאוין מחּיבי אחת בנישואיו]נׂשא איסור שעבר ּכל[- - ִֵֵַַַָָָָֹ

והּזכּור ואסּור. אתנן זה הרי ּבעילה, מחמת לּה [באׁשּיּתן ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
זכר] זהעל הרי - לּבֹועל אתנן האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו ,ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

אתנן מּׁשּום .מּתר ְִֶָָֻ
אצל ׁשפחת ותלין זה, ּדבר ל 'הא לחברֹו: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהאֹומר

לֹו יהיה ׁשּלא והּוא אתנן; זה הרי - העברי' [לעבד]עבּדי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָֹ
מּתר זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש אם אבל ּובנים, ֲֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻאּׁשה
לזֹונה: ּבאֹומר הּדין והּוא ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּכנענית, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשפחה
אתנן. זה הרי - הּיׂשראלי' לפלֹוני והּבעלי זה, ּדבר לי ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ'הא

,הרּבה לּה ונתן אחד, טלה לּה ׁשּיּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפסק
לּמזּבח ואסּורין אתנן, ּכּלן - אלף לּה נתן לּהאפּלּו נתן ; ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻ

ׁשאבֹוא עד אצלי 'יהא אמר: אּלא עליה, ּבא ולא ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹאתנּנּה
קדם והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה, ּכׁשּיבֹוא - 'ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעלי
ׁשּנתן: ּבׁשעה לּה ׁשּיאמר והּוא ּכׁשר; - עליה ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּיבֹוא
ּכן, אמר לא אם אבל מעכׁשו'; אֹותֹו קני ׁשּתרצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ'אימתי

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ּדבר להקריב יכֹולה ְְְִֵֵֶֶַָָָָָאינּה
ּבא ּכ ואחר עליה, ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדמה

קדם עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי - ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹעליה
ּביאה; קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

הּורצה קרב ואם יקרב, לא לפיכ. ְְְְִִִַַָָָֹ
אחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא

ּבגֹויה אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכּמה
צריכה ׁשאינּה זה', ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: [לקנותוׁשאמר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

אֹוב:] ּבחצרּהמׁשיכה, הּטלה ׁשהיה [וקנתהּביׂשראלית ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
חצרה] ּפלֹוני,ע"י ּביֹום מעֹות לי אּתן לא 'אם לּה: ְְְִִִֵֶַָָָֹואמר

ּבטלה לי 'הּבעלי לּה: אמר אם אבל ;'ׁשּלי הּוא ְֲֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָָהרי
מּתר זה הרי - טלה לּה ׁשלח זמן ּולאחר עליה, ּובא ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻסתם',

אתנן. ְִֶָמּׁשּום
ּגּופן אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור עצמם]אין ;[הם ְְִִֵֶֶָָָָ

הּמזּבח, לגּבי לקרב הראּוי ּדבר על אּלא חל אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָלפיכ
נתן וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין טהֹורה ּבהמה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכגֹון

ולקחה מעֹות, ּכׁשר.[קנתה]לּה זה הרי - הּקרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶַָָָָָָָָ
אֹותן ועׂשת זיתים סלת, אֹותן ועׂשת חּטים לּה ְְִִִֵֶַָָָָָָָָֹנתן

ּכׁשרים אּלּו הרי - יין אֹותן ועׂשת ענבים ׁשּכברׁשמן, , ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
לּמזּבח; נאסרה לא ּבאתנּנּה, קדׁשים ּבהמת לּה נתן ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹנׁשּתּנּו.

מּנה על[שיתף]ואפּלּו בקרבן:]אֹותּה חגיגתֹו[- ועל ּפסחֹו ְְֲֲִִִִַַַָָָ
ּגבֹוּה ּבהן זכה ׁשּכבר הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבאתנּנּה
אּלא ׁשּלֹו, ׁשאינֹו ּדבר לּה נתן אם וכן ׁשהקּדׁשּו. ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻמּׁשעה
על אף - עֹופֹות לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן ְְֲֲִִִִֵַַַַָָָָָאם
קּבלה ּובדברי ואסּורין; עליהן חל אתנן מקּדׁשין, ׁשהן ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּפי

רבינו] ממשה זה.[מסורת ֶהּוא
ל 'הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב"? "מחיר הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַָאיזה

ּבהמֹות ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה'; ּכלב ּתחת זה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָטלה
עֹופֹות לּמזּבח.אֹו אסּורֹות ּכּלן - ּבהן ְְֲִֵֵֶַַַָָֻוכּיֹוצא

לקח וזה טלאים עׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני
- וכלב העׂשרה[התשעה]ּתׁשעה אבל מּתרין. הּכלב, ׁשעם ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכדמי ּדמֹו מהן אחד יׁש אם - כשווי]ׁשּכנגּדֹו שוויו הּכלב,[- ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
הּכלב ּכנגד העׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ּדמי על יתר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹו

מחירֹו ואחד[תמורתו]ויהיה אחד ּכל ואם מּתר; ּוׁשארן , ְְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻ
אסּורין. ּכּלן העׂשרה הרי הּכלב, מּדמי ּפחּותין ּדמיו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמהן

סלת ונעׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּנה
מּתר זה הרי ּכלב- אתנן לבעליו]. טלה ונתן כלב על [בא ְֲֵֶֶֶֶַָֻ

זֹונה לאדונה]ּומחיר שנתן טלה באמצעות זונה שפחה ,[קנה ְִָ
ׁשהרי הּבית, לבדק מּתרין ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻֻמּתרין.

אתנן, ׁשל ּגּופֹו אבל מׁשּתּנין; זהב]הן יעׂשה[כשקבל לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
ק"ק]לּבית[ציפויים]רּקּועים נדר"[לקירות "לכל ׁשּנאמר: , ְֱִִִֶֶֶֶַַַָ

את להביא על]- הרּקּועים.[ללמד ְִִִֶָָ

           
      

        

ה'תש"ע תשרי ל' ראשון יום

     
מקצה ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻאפרֹוח

לאוכלו] תכנן לא כי מדעתו, מופרש ּביֹום[- ׁשּנֹולד ועגל .ְְֵֶֶַ
ׁשהּוא מּפני מּתר; לאכילה, עֹומדת אּמֹו היתה אם - ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֻטֹוב

ּגב על אגב]מּוכן זה[- היה - אּמֹו ׁשחט ואּלּו אּמֹו; ְִִִֶַַַָָָָ
נֹולד ׁשּלא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום מּתר .ׁשּבמעיה ְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ולנֹות ּובאֹות לּתחּום, חּוץ ורֹועֹות ׁשּיֹוצאֹות ְְְְְֵֶַָָּבהמֹות
וׁשֹוחטין מהן ולֹוקחין מּוכנין, אּלּו הרי - הּתחּום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
אם - לּתחּום חּוץ ולנֹות ׁשרֹועֹות אבל טֹוב. ּביֹום ְְְֲִֶַָָָאֹותן
ואין מקצה, ׁשהן מּפני אֹותן; ׁשֹוחטין אין טֹוב, ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבאּו

עליהן העיר אנׁשי .ּדעת ְֲִֵֵֶַַַָ

טֹוב ּביֹום מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת [ומותרתוכן ְְֱִֵֶֶַַָָָ
טֹוב,באכילה] יֹום מערב עליה ּדעּתֹו היתה ולא הֹואיל -ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

טֹוב ּביֹום לׁשחטּה אסּור.אסּור ,מּומי[לרב]לפיכ לראֹות ְְְְֲִִֵָָָָָ
טֹוב ּביֹום דעתו]קדׁשים לחוות יּתירן[במטרה ׁשּמא ּגזרה - ְְִִֵֵֶַָָָָ

ּבּיֹום ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, הּואהחכם רֹואה אבל . ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ
אֹוסר אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב .הּמּום ְִֵֵֶֶַַָָ

מבּקרין ואין מּוכן, זה הרי - עּמֹו ּומּומֹו ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבכֹור
קבוע]אֹותֹו[בודקין] המום טֹוב;[אם וראהּביֹום עבר ואם ְְְִַָָָ

ואֹוכל ׁשֹוחט זה הרי והּתירֹו, ּובּקרֹו ׁשּנפלמּומֹו ּבכֹור . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
ּפרנסה לֹו עֹוׂשה אינֹו[מאכילו]לבֹור, ׁשהרי - ּבמקֹומֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָ

טֹוב ּביֹום לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו מּפני להעלֹותֹו, .יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבנֹו" ואת וולדה]"אֹותֹו לבֹור[-בהמה [שאסורׁשּנפלּו ְְְְֶֶָ
אחד] ביום לׁשחטֹולשחטם מנת על הראׁשֹון את מעלה -ְְֲֲִֶֶַַָָָ

ּומערים ׁשֹוחטֹו, מנת[מתחכם]ואינֹו על הּׁשני את ּומעלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבעלי צער מּׁשּום ׁשּירצה; מהן זה אי את וׁשֹוחט ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָלׁשחטֹו,

להערים הּתירּו והריחּיים, הּגג, מן ׁשּנפלה חּלין ּבהמת . ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ
ּבדיקה צריכה היא]היא כשרה ּביֹום[אם אֹותּה ׁשֹוחטין - ְְְֲִִִִָָָ

ותאכל ּכׁשרה, ׁשּתּמצא אפׁשר ותּבדק; .טֹוב, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ
מּוכנין אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ואיןאּוזין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

זּמּון יוצריכין וצּפרים"ט][מערב עלּיה ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל . ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵָָָ
ּבטפיחין בכתלים]ׁשּקּננּו הבנויים חרס ּבבירה[כלי אֹו ְְְִִִִִֶָ

'אּלּו[בבנין] ולֹומר: מּבערב לזּמן וצרי מקצה, אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
לנענע צרי ואינֹו נֹוטל'; אני קיניהם]ואּלּו .[את ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ

לאכול]זּמן ׁשחרים[חישב ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְִִִִֵָָָֹֹ
אסּורים - ׁשחרים ּבמקֹום ּולבנים לבנים ׁשאניּבמקֹום ; ְְְְְֲֲִִִִִִִֶָָֹ

וכל הן', אחרים ואּלּו להן, ּפרחּו ׁשּזּמן אֹותן 'ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹומר:
אסּור מּוכן, אסּור;ספק הּכל ׁשלׁשה, ּומצא ׁשנים זּמן . ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

מּתרין ׁשנים, ּומצא לפניׁשלׁשה ּומצא הּקן, ּבתֹו זּמן . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻ
ואף לפרח, יכֹולין ואינן הן אּלא קן ׁשם אין אם - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּקן
- אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ּבקרן אחר קן ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל

המדּדה ׁשאין מּתרין; אּלּו ּכנגד[מקפץ]הרי אּלא מדּדה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבׁשוה .קּנֹו ְִֶָ

ׁשּבביברין ועֹוף[בריכות]ּדגים חּיה וכן ּגדֹולים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
מגודרים]ׁשּבביברין מחּסר[מקומות ׁשהּוא ּכל - ּגדֹולים ְְְִִֵֶֶַָָֻ

ׁשאֹומרין עד לצודו:]צידה, מצּודה[החפצים 'הבא ְְִִֵֶַָָָ
ואם טֹוב; ּביֹום אֹותם צדין ואין מקצה, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֻּונצּודּנּו'
מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל יאכלּו. לא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹצד,

אֹותֹו ואֹוכלין טֹוב ּביֹום אֹותֹו ׁשּקּננהוצדין חּיה וכן . ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
לבניה] קן ּכׁשהן[בנתה ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבפרּדס

מּפני זּמּון, צריכים אינן צידה, צריכין ׁשאינן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָקטּנים
עליהן .ׁשּדעּתֹו ְֲֵֶֶַ

- טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָמצּודֹות
מערב ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן יּטל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא

טֹוב ּולמחריֹום טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר .ְִֵֵֶֶַַַַַָָ
מּתרין אּלּו הרי - ּדגים בּה ּומצא נּצֹודּוהׁשּכים ׁשּכבר ; ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ

מּוכנין הן והרי טֹוב, יֹום .מערב ֲִֵֵֵֶֶַָ
מּוכנין[אטום]ּבית ּפרֹות מלא ונפחת[לאכילה]ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ

הכותל] הּפחת[נשבר מּמקֹום נֹוטל הּמקצה, על העֹומד . ְְְִֵֵֶַַַָָֻ
צרי - הפקר הּפרֹות ׁשּכל ׁשביעית, ּבׁשנה טֹוב יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב

לא[יסמן]ׁשּירׁשם ואם נֹוטל'; אני ּכאן ועד 'מּכאן ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ
יּטל לא .רׁשם, ִַָֹֹ

מאֹותֹו יׁש אם - טֹוב ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָּגֹוי
ּדגים אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמין

ּבּיֹום ּבֹו לצּודן לערב,ׁשאפׁשר עד אסּורין אּלּו הרי - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּיעׂשּו ּבכדי המלאכה]וימּתין לביצוע שמספיק זמן ;[שיעור ְְְֲִִֵֶַַ

ּבֹו וכּיֹוצא הדס ׁשּימּתיןאפּלּו עד לערב, ּבֹו מריח אינֹו - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
אֹו לּקרקע, ּבמחּבר הּמין מאֹותֹו אין ואם ׁשּיעׂשּו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻּבכדי

נעקר ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת צּורתֹו נּצֹודׁשהיתה -אֹו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לּתחּום, מחּוץ הביאֹו ואם מּתר; הּתחּום, מּתֹו הביאֹו ְְְֱֱִִִִִִַַָֻאם
לּתחּום, מחּוץ זה יׂשראל ּבׁשביל והּבא לֹו. אסּור זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהרי

אחר ליׂשראל .מּתר ְְִֵֵַָָֻ
,להּסיקן אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעצים

נֹולד ׁשהן לעולם]מּפני באו כעת -]לתֹו נׁשרּו ואם ; ְְְְִִֵֵֶָָ
ּומּסיקן מּוכנים עצים עליהן מרּבה הּתבןהּתּנּור, ערמת . ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

אּלא[מחסן]ואֹוצר טֹוב ּביֹום ּבהן מתחילין אין - עצים ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּתבן היה ואם מקצה; ׁשהן מּפני מּבערב, הכין ּכן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻאם
מּוכן זה הרי - לאׁש אּלא ראּוי אינֹו ׁשהרי ּבקֹוצים, .מערב ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ

מּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות[שורה]אין [העומדותׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ
ּביֹוםלבניה] ׁשּנׁשּברה הּקֹורה מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ

נֹולד ׁשהּוא מּפני איןטֹוב, - טֹוב ּביֹום ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ
נֹולד ׁשהן מּפני ּבהן, ׁשלמיםמּסיקין ּבכלים מּסיקין אבל ; ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבכלים למלאכהאֹו הּוכנּו ׁשהרי טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
מּבערב מערבאחרת ׁשאכלן ּוׁשקדין אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא . ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּביֹום אכלן ואם טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין טֹוב, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָיֹום
ּבקלּפיהן מּסיקין אין ׁשאם.טֹוב, ּבהן, ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ואם הקצּו; ׁשהרי ּבקלּפיהן, מּסיקין אין מּבערב, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאכלן
האכל. ּגב על מּוכנין ׁשהן מּפני מּסיקין, - טֹוב ּביֹום ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאכלן
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מקצה ׁשהּוא מּפני אסּור, - טֹוב ּביֹום ׁשּנֹולד ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻאפרֹוח

לאוכלו] תכנן לא כי מדעתו, מופרש ּביֹום[- ׁשּנֹולד ועגל .ְְֵֶֶַ
ׁשהּוא מּפני מּתר; לאכילה, עֹומדת אּמֹו היתה אם - ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֻטֹוב

ּגב על אגב]מּוכן זה[- היה - אּמֹו ׁשחט ואּלּו אּמֹו; ְִִִֶַַַָָָָ
נֹולד ׁשּלא ּפי על אף טֹוב, ּביֹום מּתר .ׁשּבמעיה ְְִֵֶֶֶַַָָָֹֻ

ולנֹות ּובאֹות לּתחּום, חּוץ ורֹועֹות ׁשּיֹוצאֹות ְְְְְֵֶַָָּבהמֹות
וׁשֹוחטין מהן ולֹוקחין מּוכנין, אּלּו הרי - הּתחּום ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָּבתֹו
אם - לּתחּום חּוץ ולנֹות ׁשרֹועֹות אבל טֹוב. ּביֹום ְְְֲִֶַָָָאֹותן
ואין מקצה, ׁשהן מּפני אֹותן; ׁשֹוחטין אין טֹוב, ּביֹום ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָֻּבאּו

עליהן העיר אנׁשי .ּדעת ְֲִֵֵֶַַַָ

טֹוב ּביֹום מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת [ומותרתוכן ְְֱִֵֶֶַַָָָ
טֹוב,באכילה] יֹום מערב עליה ּדעּתֹו היתה ולא הֹואיל -ְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

טֹוב ּביֹום לׁשחטּה אסּור.אסּור ,מּומי[לרב]לפיכ לראֹות ְְְְֲִִֵָָָָָ
טֹוב ּביֹום דעתו]קדׁשים לחוות יּתירן[במטרה ׁשּמא ּגזרה - ְְִִֵֵֶַָָָָ

ּבּיֹום ּבֹו לׁשחט זה ויבֹוא ּבמּומן, הּואהחכם רֹואה אבל . ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹ
אֹוסר אֹו מּתיר ּולמחר טֹוב, יֹום מערב .הּמּום ְִֵֵֶֶַַָָ

מבּקרין ואין מּוכן, זה הרי - עּמֹו ּומּומֹו ׁשּנֹולד ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָּבכֹור
קבוע]אֹותֹו[בודקין] המום טֹוב;[אם וראהּביֹום עבר ואם ְְְִַָָָ

ואֹוכל ׁשֹוחט זה הרי והּתירֹו, ּובּקרֹו ׁשּנפלמּומֹו ּבכֹור . ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָ
ּפרנסה לֹו עֹוׂשה אינֹו[מאכילו]לבֹור, ׁשהרי - ּבמקֹומֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָ

טֹוב ּביֹום לׁשחיטה ראּוי ׁשאינֹו מּפני להעלֹותֹו, .יכֹול ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָ
ּבנֹו" ואת וולדה]"אֹותֹו לבֹור[-בהמה [שאסורׁשּנפלּו ְְְְֶֶָ
אחד] ביום לׁשחטֹולשחטם מנת על הראׁשֹון את מעלה -ְְֲֲִֶֶַַָָָ

ּומערים ׁשֹוחטֹו, מנת[מתחכם]ואינֹו על הּׁשני את ּומעלה ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
ּבעלי צער מּׁשּום ׁשּירצה; מהן זה אי את וׁשֹוחט ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָלׁשחטֹו,

להערים הּתירּו והריחּיים, הּגג, מן ׁשּנפלה חּלין ּבהמת . ְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֻ
ּבדיקה צריכה היא]היא כשרה ּביֹום[אם אֹותּה ׁשֹוחטין - ְְְֲִִִִָָָ

ותאכל ּכׁשרה, ׁשּתּמצא אפׁשר ותּבדק; .טֹוב, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָ
מּוכנין אּלּו הרי - ׁשּבּבית ויֹונים ותרנגֹולין ואיןאּוזין , ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָ

זּמּון יוצריכין וצּפרים"ט][מערב עלּיה ויֹוני ׁשֹוב יֹוני אבל . ְְְֲֲֳִִִִִִֵֵָָָ
ּבטפיחין בכתלים]ׁשּקּננּו הבנויים חרס ּבבירה[כלי אֹו ְְְִִִִִֶָ

'אּלּו[בבנין] ולֹומר: מּבערב לזּמן וצרי מקצה, אּלּו הרי -ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻ
לנענע צרי ואינֹו נֹוטל'; אני קיניהם]ואּלּו .[את ְְְְֲִִֵֵֵֵַַָ

לאכול]זּמן ׁשחרים[חישב ּומצא ּולבנים, ׁשחרים ְְְִִִִֵָָָֹֹ
אסּורים - ׁשחרים ּבמקֹום ּולבנים לבנים ׁשאניּבמקֹום ; ְְְְְֲֲִִִִִִִֶָָֹ

וכל הן', אחרים ואּלּו להן, ּפרחּו ׁשּזּמן אֹותן 'ׁשּמא ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָָאֹומר:
אסּור מּוכן, אסּור;ספק הּכל ׁשלׁשה, ּומצא ׁשנים זּמן . ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹ

מּתרין ׁשנים, ּומצא לפניׁשלׁשה ּומצא הּקן, ּבתֹו זּמן . ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֻ
ואף לפרח, יכֹולין ואינן הן אּלא קן ׁשם אין אם - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָֹהּקן
- אּמה חמּׁשים ּבתֹו זוית ּבקרן אחר קן ׁשם ׁשּיׁש ּפי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעל

המדּדה ׁשאין מּתרין; אּלּו ּכנגד[מקפץ]הרי אּלא מדּדה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּבׁשוה .קּנֹו ְִֶָ

ׁשּבביברין ועֹוף[בריכות]ּדגים חּיה וכן ּגדֹולים, ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
מגודרים]ׁשּבביברין מחּסר[מקומות ׁשהּוא ּכל - ּגדֹולים ְְְִִֵֶֶַָָֻ

ׁשאֹומרין עד לצודו:]צידה, מצּודה[החפצים 'הבא ְְִִֵֶַָָָ
ואם טֹוב; ּביֹום אֹותם צדין ואין מקצה, זה הרי - ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָֻּונצּודּנּו'
מּוכן, זה הרי - מצּודה צרי ׁשאינֹו וכל יאכלּו. לא ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָֹֹצד,

אֹותֹו ואֹוכלין טֹוב ּביֹום אֹותֹו ׁשּקּננהוצדין חּיה וכן . ְְְְְְִִִֵֶַָָָ
לבניה] קן ּכׁשהן[בנתה ילדיה - לעיר הּסמּו ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָּבפרּדס

מּפני זּמּון, צריכים אינן צידה, צריכין ׁשאינן ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָקטּנים
עליהן .ׁשּדעּתֹו ְֲֵֶֶַ

- טֹוב יֹום מערב ׁשּפרסן ודגים ועֹופֹות חּיה ְְְְִֵֶֶֶַָָָָמצּודֹות
מערב ׁשּנּצֹודּו יֹודע ּכן אם אּלא טֹוב, ּביֹום מהן יּטל ְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹֹלא

טֹוב ּולמחריֹום טֹוב, יֹום מערב הּמים אּמת הּסֹוכר .ְִֵֵֶֶַַַַַָָ
מּתרין אּלּו הרי - ּדגים בּה ּומצא נּצֹודּוהׁשּכים ׁשּכבר ; ְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָֻ

מּוכנין הן והרי טֹוב, יֹום .מערב ֲִֵֵֵֶֶַָ
מּוכנין[אטום]ּבית ּפרֹות מלא ונפחת[לאכילה]ׁשהּוא ְְִִִֵֵֶַַָָ

הכותל] הּפחת[נשבר מּמקֹום נֹוטל הּמקצה, על העֹומד . ְְְִֵֵֶַַַָָֻ
צרי - הפקר הּפרֹות ׁשּכל ׁשביעית, ּבׁשנה טֹוב יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָמערב

לא[יסמן]ׁשּירׁשם ואם נֹוטל'; אני ּכאן ועד 'מּכאן ויאמר: ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹֹ
יּטל לא .רׁשם, ִַָֹֹ

מאֹותֹו יׁש אם - טֹוב ּביֹום ליׂשראל ּתׁשּורה ׁשהביא ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָּגֹוי
ּדגים אֹו עֹופֹות אֹו חּיה ׁשהביא אֹו לּקרקע, ּבמחּבר ְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻהּמין

ּבּיֹום ּבֹו לצּודן לערב,ׁשאפׁשר עד אסּורין אּלּו הרי - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
ׁשּיעׂשּו ּבכדי המלאכה]וימּתין לביצוע שמספיק זמן ;[שיעור ְְְֲִִֵֶַַ

ּבֹו וכּיֹוצא הדס ׁשּימּתיןאפּלּו עד לערב, ּבֹו מריח אינֹו - ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָ
אֹו לּקרקע, ּבמחּבר הּמין מאֹותֹו אין ואם ׁשּיעׂשּו. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֻּבכדי

נעקר ׁשּמאתמֹול עליו מֹוכחת צּורתֹו נּצֹודׁשהיתה -אֹו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
לּתחּום, מחּוץ הביאֹו ואם מּתר; הּתחּום, מּתֹו הביאֹו ְְְֱֱִִִִִִַַָֻאם
לּתחּום, מחּוץ זה יׂשראל ּבׁשביל והּבא לֹו. אסּור זה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהרי

אחר ליׂשראל .מּתר ְְִֵֵַָָֻ
,להּסיקן אסּור - טֹוב ּביֹום הּדקל מן ׁשּנׁשרּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָעצים

נֹולד ׁשהן לעולם]מּפני באו כעת -]לתֹו נׁשרּו ואם ; ְְְְִִֵֵֶָָ
ּומּסיקן מּוכנים עצים עליהן מרּבה הּתבןהּתּנּור, ערמת . ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

אּלא[מחסן]ואֹוצר טֹוב ּביֹום ּבהן מתחילין אין - עצים ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ
הּתבן היה ואם מקצה; ׁשהן מּפני מּבערב, הכין ּכן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֻאם
מּוכן זה הרי - לאׁש אּלא ראּוי אינֹו ׁשהרי ּבקֹוצים, .מערב ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹ

מּצואר עצים מבּקעין קֹורֹות[שורה]אין [העומדותׁשל ְְְִִִֵֵֶַָ
ּביֹוםלבניה] ׁשּנׁשּברה הּקֹורה מן ולא מקצה. ׁשהן מּפני ,ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָֹֻ

נֹולד ׁשהּוא מּפני איןטֹוב, - טֹוב ּביֹום ׁשּנׁשּברּו ּכלים וכן . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ
נֹולד ׁשהן מּפני ּבהן, ׁשלמיםמּסיקין ּבכלים מּסיקין אבל ; ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּבכלים למלאכהאֹו הּוכנּו ׁשהרי טֹוב, יֹום מערב ׁשּנׁשּברּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָ
מּבערב מערבאחרת ׁשאכלן ּוׁשקדין אגֹוזין ּבֹו, ּכּיֹוצא . ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ּביֹום אכלן ואם טֹוב; ּביֹום ּבקלּפיהן מּסיקין טֹוב, ְְְְֲִִִִִֵֶַָָיֹום
ּבקלּפיהן מּסיקין אין ׁשאם.טֹוב, ּבהן, ׁשּיׁש נסחאֹות ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ

ואם הקצּו; ׁשהרי ּבקלּפיהן, מּסיקין אין מּבערב, ְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻאכלן
האכל. ּגב על מּוכנין ׁשהן מּפני מּסיקין, - טֹוב ּביֹום ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאכלן



פ           
      

;להּסקה ראּוי ׁשאינֹו מּפני מקצה, הּוא הרי - רטב ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻקֹוץ
וכן ּבׂשר. ּבֹו לצלֹות ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו לֹו אסּור ְְְְֲִִֵַַָָָָלפיכ

ּבזה ּכּיֹוצא .ּכל ֵֶַָֹ

ּבהן ּומּסיקין סּכה, לדפני הּסמּוכין עצים אבלנֹוטלין . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ׁשם מכּנסין היּו אפּלּו הּׂשדה, מן עצים מביאין ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֻאין

ּבּׂשדהמּבערב הּוא מגּבב אבל עצים]; מּלפניו,[מלקט ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשם ואפּלּוּומדליק הּיחיד, ׁשּברׁשּות המכּנסין מן ּומביאין . ְְְְֲִִִִִִִִֶַַַַָָָֻ

ּדירה;[הרשות]היתה לׁשם ׁשּלא לּהמּקפת ׁשּיהיה ּובלבד ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ
סגירה]ּפֹותחת חסר,[- ואם הּׁשּבת; ּתחּום ּבתֹו ותהיה ְְְְְִִֵֶַַַַָָ

מקצה הן הרי אּלּו, מּכל .אחד ְֲִֵֵֵֶֶָָֻ
ּבקרּפף מכּנסין ׁשהן ּפי על אף - גפנים ועלי קנים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻעלי

גדר] המוקף לעיר מחוץ אֹותן,[מקום מפּזרת ׁשהרּוח ּכיון -ְֵֶֶֶַַָָָ
מערב ּכבד ּכלי עליהן הּניח ואם ואסּורין; ּכמפּזרין הן ְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻהרי

מּוכנין אּלּו הרי טֹוב, .יֹום ֲִֵֵָ
מסּכנת היתה אם - טֹוב ּביֹום ׁשּמתה [נוטהּבהמה ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָֻ

לאו,למות] ואם לּכלבים; מחּתכּה זה הרי טֹוב, יֹום ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָמערב
יזיזּנה ולא מקצה, זה הרי עליה, ּדעּתֹו היתה ולא ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻהֹואיל
לא - ׁשּנטמאת ּותרּומה ׁשּמתה, קדׁשים ּבהמת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּמקֹומּה.

מּמקֹומּה .יזיזּנה ְְִִֶָָ
ּביֹום אֹותן מׁשקין אין - מקצה ׁשהן וחּיה ועֹופֹות ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻּדגים

מהן לּקח יבֹוא ׁשּמא מזֹונֹות, לפניהן נֹותנין ואין וכלטֹוב, . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹ
ׁשהּוא מּפני טֹוב ּביֹום ּבֹו להׁשּתּמׁש אֹו לאכלֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָׁשאסּור

לטלטלֹו אסּור .מקצה, ְְְְֶַָֻ
קרן ּבחצרֹו לֹו יחד אם - טֹוב יֹום מערב עפר ְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמכניס

צרכיו ּכל ּבֹו ולעׂשֹות לטלטלֹו ּומּתר מּוכן, זה הרי - .זוית ְְְְְֲֲִֵֶַַָָָָָָֻ
ּביֹום וׁשהּסק מּוכן. זה הרי טֹוב, יֹום מערב ׁשהּסק אפר ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֻֻוכן
מּתר - ּביצה ּבֹו לצלֹות ּכדי חם ׁשהּוא זמן ּכל - ְְְִֵֵֶַַָָָֻטֹוב
מּפני לטלטלֹו, אסּור - לאו ואם הּוא; אׁש ׁשעדין ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלטלטלֹו,

נֹולד ּדקרׁשהּוא לֹו ׁשהיה מי מערב[בקרקע]נעּוץ[יתד]. ִֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ונּתקֹו טֹוב, והעל[עקרו]יֹום טֹוב היהּביֹום אם - עפר ה ְְְְֱִִֶָָָָָ
ּתחח עפר אם[רך]אֹותֹו אבל ּומטלטלֹו; ּבֹו מכּסה זה הרי , ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹ

טֹוב ּביֹום אֹותֹו יכּתׁש לא זה הרי עפר, ּגּוׁש .העלה ְְֱֲִֵֶֶָָָֹֹ

ה'תש"ע מרחשון א' שני יום

     
הרי - לטלטלֹו ׁשּמּתר אפר אֹו מּוכן, עפר לֹו ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻמי

מּוכן עפר לֹו אין ואם ּדמם. ּומכּסה ועֹוף, חּיה ׁשֹוחט ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָזה
לא וׁשחט, עבר ואם יׁשחט; לא זה הרי - הראּוי אפר ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹאֹו

הערב עד ּדמם היאיכּסה חּיה אם ספק ׁשהיא ּברּיה וכן . ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
לא - ׁשחט ואם טֹוב; ּביֹום אֹותּה ׁשֹוחטין אין ּבהמה, ְְְֲִִִֵֵַָָָֹאם
אפר אֹו מּוכן עפר לֹו היה אפּלּו לערב, עד ּדמֹו ,יכּסה ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ּדמֹו ּכּסה ּולפיכ היא, וּדאית 'חּיה הרֹואה: יאמר ְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּמא

חלּבֹו להּתיר הרֹואה ויבֹוא טֹוב', .ּביֹום ְְְְִֶֶַָָ
ּדמם יכּסה לא טֹוב, יֹום מערב ועֹוף חּיה הּׁשֹוחט ְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ּדמם ונתערב טֹוב ּביֹום ועֹוף חּיה ּבהמה ׁשחט טֹוב. ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָּביֹום
בזה] מּוכן[זה עפר לֹו היה ואם לערב; עד אֹותן יכּסה לא ,ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבדקירה הּכל לכּסֹות ויכֹול אפר, -]אֹו הרי[בבת - אחת ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹ
יכּסהּו .זה ְֵֶַ

מּתר טֹוב, ּביֹום ּבהמה למקֹוםהּׁשֹוחט צמר לתלׁש לֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָֹֻ
ּבידֹו הרגילה]הּסּכין הגזיזה מצורת שינוי ּובלבד[שהוא - ְְִִַַַָ
יזיזּנּו שתלש]מּמקֹומֹו[ישלפנו]ׁשּלא הצמר את - אּלא[ , ְְִִֶֶֶָֹ

ימרט, לא - ּבעֹוף אבל הּצּואר; צמר ּבׁשאר מסּב ׁשם ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֹֻיּׁשאר
ּדרּכֹו ׁשהּוא ביד]מּפני טֹוב[למרוט ּביֹום ּתֹולׁש ונמצא ,. ְְְְְִִֵֵֶַָ

ׁשּזה - ימלחּנּו לא טֹוב, ּביֹום הּבהמה עֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמפׁשיט
אבל אכילה. לצר ׁשּלא מלאכה עֹוׂשה ונמצא הּוא, ְְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָֹֹעּבּוד

יּפסד ולא עליו ׁשּידרסּו ּכדי הּדריסה, ּבית לפני ולאנֹותנֹו ; ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ
יּמנע ׁשּלא ּכדי טֹוב, יֹום ׂשמחת מּפני אּלא זה ּדבר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּתירּו

ּומערימיןמּלׁשחט העֹור, ּגּבי על לצלי ּבׂשר למלח ּומּתר . ְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֻ
ּומעט[מתחכמים] מּכאן ּבׂשר מעט מֹולח ּכיצד? זה; ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבדבר

ּכּלֹו העֹור ׁשּימלח עד .מּכאן, ְִִֶַַָָֻ
מלח צרי ׁשאינֹו לצלי ּבמֹולח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּבּמה

העֹור על למלח אסּור לקדרה, אבל איןהרּבה; וכן . ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ
ׁשֹוטחין ואין ּבהן, מהּפכין ואין החלבים, את ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמֹולחין
לאכילה ראּויין ׁשאינן מּפני - יתדֹות ּגּבי על ּברּוח .אֹותן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

הּוא ּכיצד טֹוב. ּביֹום ירּגיל לא הּבהמה, את ְְְְִִֵֵֶַַַַַָֹהּמפׁשיט
ׁשּיֹוציא ּכדי אחת, מרגל הּבׂשר ּכל ׁשּיֹוציא זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּמרּגיל?
טרח זה ּבהפׁשט ׁשּטֹורח מּפני יּקרע; ולא ׁשלם העֹור ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּכל

וא לּמֹועדּגדֹול, צר ּבֹו ידין ּבית לעׂשֹות אסּור וכן [כעין. ְְֲֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּכדרידית] יעׂשה ׁשּלא - ּבּסּכין ׁשּיעׂשה והּוא, ְְֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּבׂשר;

ּבּבׂשר סימן לעׂשֹות ּומּתר ּבחל. עֹוׂשה .ׁשהּוא ְֲִֶֶַַָָָָֹֻ
בחמים]מֹולגין הרגלים,[שורין ואת הראׁש את ְְְִִֶֶַַָָֹ

מעט]ּומהבהבין טֹופלין[חורכים אין אבל ּבאּור; אֹותן ְְְֲֲִִֵַָָָ
ּבאדמה[מורחים] ולא ּבחרׂשית מסיריאֹותן חומרים [שהם ְְְֲִַַָָָֹ

ּבמסּפריםשער] אֹותן ּגֹוזזין ואין הּירק,, את ּגֹוזזין אין וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ּבֹו[כלי]ּבתסּפרת ׁשּיׁש האכל את מתּקנין אבל ׁשּלֹו; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ועּכבּיֹותקֹוצים קנרס ּכגֹון עוקצני], ּבתסּפרת.[צמח , ְְְְְִִִֶַָָֹֻ

טֹוב ּביֹום ּגדֹולה עּסה ללּוׁש מערבמּתר עּסה והּלׁש . ְְְִִֵֶֶַָָָָָָֻ
טֹוב ּביֹום חּלה מּמּנה מפריׁש אין טֹוב, לׁשּהיֹום ואם ; ְְְִִִֵֶַַָָָָ
לּכהן ונֹותנּה חּלה מּמּנה מפריׁש טֹוב, היתהּביֹום ואם . ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ

החּלה; את יבּׁשל לא - החּלה ׁשּנטמאת אֹו טמאה, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹעּסה
עֹומדת לׂשרפה וזֹו לאכל, אּלא טֹוב ּביֹום מבּׁשלין .ׁשאין ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
קדׁשים ׂשֹורפין ׁשאין טֹוב, ּביֹום אֹותּה ׂשֹורפין אין ְְְְִִִֵֵֵֶָָָוכן
מצות ׁשּנטמאּו קדׁשים ׁשּׂשרפת - טֹוב ּביֹום ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנטמאּו

יּׂשרף"עׂשה "ּבאׁש ׁשּנאמר: ׁשאינּה, מלאכה ועׂשּית , ְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
עׂשה ואין תעׂשה, ולא עׂשה ּבּה, וכּיֹוצא אכילה ְְְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹלצר

ועׂשה תעׂשה לא את .ּדֹוחה ֲֲֵֶֶֶַַֹ
היה אֹותּה. ויׂשרף הערב, עד יּניחּנה בּה? יעׂשה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹּכיצד

את יפריׁש לא - ּתחמיץ יּניחּנה ׁשאם ּפסח, ׁשל טֹוב ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹיֹום
ּכ ואחר הּטמאה, העּסה ּכל את יאפה אּלא ּבצק, ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהחּלה

לחם החּלה .יפריׁש ְִֶֶַַַָ
ּבפּורני אֹופין חרס]אין ּתפחת[תנור ׁשּמא ּגזרה - חדׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָ

גגו] יֹום[תקלקל]ותפסיד[יפול מּׂשמחת ויּמנע הּלחם, ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ּגֹורפיןטֹוב אין ב-]. שנפל מכּבׁשין[טיט אבל וכירים, ּתּנּור ְְְְֲִִִִֵַַַָ

אֹו[ממרחים] ּבֹו לאפֹות אפׁשר אי ואם ׁשּבהן; האפר ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶָָָאת
מּתר ּגרף, ּכן אם אּלא ּבֹו ּבטיטלצלֹות הּתּנּור ּפי וסֹותמין . ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻ

מאמׁש ׁשרּככֹו והּוא, - הּנהר ׁשּבסביבֹות לגּבלורפׁש אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

           
      

אסּור;[לערבב] טֹוב, ּביֹום האפר,טיט את לגּבל ּומּתר ְְִֵֵֶֶַָָָֻ
הּתּנּור ּפי ּבֹו .לסּתם ְִִַַֹ

ּביֹום ּבׁשמן אֹותן סכין אין - חדׁשים וכירים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתּנּור
ואין מפיגיןטֹוב, ואין ּבמטלית. אֹותן [מקררים]ׁשטין ְְְְְִִִִֵֵַָָ

לחּסמן ּכדי ּבצֹונן ּבהן,[לחזקם]אֹותן לאפֹות ּבׁשביל ואם ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ
האבניםמּתר את מלּבנין אין לאפֹות[באש]. אֹו לצלֹות ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֻ

ׁשּמחּסמן מּפני ּומּסיקיןעליהן, ּבפּורני. חרס]ואֹופין ,[תנור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
ּבאנטיכי חּמין גדולה]ּומחּמין .[יורה ְְְִִִִַַַ

יֹום מערב ּגּבן ׁשאם - טֹוב ּביֹום ּגבינה עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאין
טעם חסרֹון ּבזה אין ּדכיןטֹוב, אבל הּתבלין[כותתים]. את ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

טעמן יפּוג מּבערב, אֹותם ידּו ׁשאם - מלחּכדרּכן אבל . ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּידֹוק אֹו הּמכּתׁש הּטה ּכן אם אּלא טֹוב ּביֹום נּדֹו אינֹו -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מערב הּמלח ׁשחק ׁשאם ׁשּיׁשּנה; ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבקערה
הּפלּפלין את ׁשֹוחקין ואין טעמֹו. יפּוג לא טֹוב, ְְְֲֲִִִֵֶַַָֹיֹום

הּתבלין ּככל ּבמדֹוכה אֹותן ּד אּלא ׁשּלהן, .ּברחים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הריפֹות את ּכֹותׁשין תבואה]אין ּבמכּתׁשת[גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ

ה הּוא ׁשּזה קטּנה, ּבמכּתׁשת ּכֹותׁשין אבל ּׁשּנּויּגדֹולה; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּתבּואהׁשּלּה. אסּור; ּבקטּנה אפּלּו יׂשראל, ּובארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

טֹוב, יֹום מערב אֹותּה ּכֹותׁשין ואם היא; טֹובה ְְִִִֵֶֶֶֶָָָׁשּלהן,
הפסד ּבכ .אין ְְֵֵֶָ

ׁשרּקדֹו ּפי על אף - טֹוב[בנפה]הּקמח יֹום מערב ְִִֵֶֶֶֶַַַַ
ּביֹום ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו מרּקדין אין - הּסּבין מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֻוהסיר

צרֹור ּבתֹוכֹו נפל ּכן אם אּלא אדמה]טֹוב, קיסם[רגב אֹו ְְִֵֵֶַָָָ
עץ] ׁשרּקד[נסורת ּכגֹון מּתר, ׁשּנה, ואם ּבהן. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻוכּיֹוצא

זה ּבׁשּנּוי וכּיֹוצא הּׁשלחן, ּגּבי על ׁשרּקד אֹו הּנפה .מאחֹורי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
מלילֹות שפשופםמֹוללין באמצעות שבלים [מקלפים ְְִִ

טֹוב[מקלפים]ּומפרכיןבאצבעות] ּביֹום ּומנּפחקטנּיֹות , ְְְְְִִִֵַַָ
מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על ּכחֹו[מעט ּבכל ְַַָָָֹ
ּבקנֹון ואפּלּו - נפה]ואֹוכל כעין ּבתמחּוי[כלי [קערהאֹו ְְְְֲִֵַַָ

ּבכברהגדולה] ולא ּבנפה לא אבל קטנּיֹות, הּבֹורר וכן . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ
ּבנפה לא אבל ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ּכדרּכֹו ּבֹורר - טֹוב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹּביֹום

ּבכברה ולא ּבטבלא .ולא ְְְְְִַָָָֹֹ
;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה

האכל את ּבֹורר האכל, על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
מן הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּומּניח
ּפי על אף - הּפסלת מן האכל ּברירת מּטרח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

הּפסלת את ּומּניח האכל את ּבֹורר מרּבה, .ׁשהאכל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻ
ׁשּנראה מּפני ׁשּלֹו, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאין

והּואּכבֹורר חרּדל, ׁשל ּבמסּננת ּביצה נֹותנין אבל ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מאליו המׁשּמרתמסּתּנן היתה ואם לשמרים]. [מסננת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

יתלה לא אבל טֹוב; ּביֹום יין לּה לּתן מּתר ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻּתלּויה,
ּבחל[ביו"ט]ּכּתחּלה עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ,. ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ותֹולה רּמֹונים, ּבּה לתלֹות המׁשּמרת את ותֹולה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָּומערים
ׁשמרים לתֹוכּה נֹותן ּכ ואחר רּמֹונים; .ּבּה ְְְִִִֵַַָָָָ

ה'תש"ע מרחשון ב' שלישי יום

     
האׁש את מֹוציאין האבנים,אין מן ולא העצים, מן לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ

זֹו מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ׁשחֹוככין ּכגֹון - הּמּתכֹות מן ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
ּכּמים, ׁשהּוא ּביֹותר החד הּנפט וכן האׁש; ׁשּתצא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבזֹו,
זכּוכית אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּמנידין
ׁשּיחזר עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין מים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמלאה

ויּדלק[קרנה]נגהּה ּבֹו וכּיֹוצא ּבֹולּפׁשּתן וכּיֹוצא זה ּכל - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מאׁש להבעיר אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻאסּור

להמציאמצּויה, אפׁשר ׁשהרי אסּור, אׁש להמציא אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
טֹוב יֹום מערב .אֹותֹו ֵֶֶ

לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ּפי על אסּוראף , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
ׁשהּכּבּוי - אכילה לצר הבערה אפּלּו האׁש את ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּבֹות
את מכּבין ׁשאין ּוכׁשם ּכלל; אכילה צר ּבֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
ׁשארג ּכמי לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבין אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאׁש,

ּבנה .אֹו ָָ
מסּלקין הּנר[נוטלים]אין ּפי הפתילה]את למעלה[- ְְְְִִֵֵֶַַַָ

מּמּנה הּׁשמן את מסירין ואין ׁשּתכּבה, חֹותּכדי ואינֹו . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
ּבכלי הּפתילה ראׁש נֹופץ,את ּבידֹו[מועך]אבל ראׁשּה .את ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

אחזה ׁשּלא עץ ּכל - ּבמדּורה ׁשהדלקה עצים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻֻאגּדה
הּנר מן ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו לׁשמטֹו, מּתר האׁש .בֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

,טֹוב ּביֹום ממֹון להּציל ּכדי הּדלקה את מכּבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָאין
ויֹוצא מּניחּה, אּלא ּבׁשּבת; מכּבין ׁשאין מכּביןּכדר ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אֹו ּכלי, עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, תׁשמיׁש מּפני הּנר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
ואם אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו מחיצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָעֹוׂשה
לכּבֹות אסּור זה הרי אּלּו, מּכל אחת לעׂשֹות יכֹול ;אינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

מאליה ׁשּתכּבה עד לׁשּמׁש, .ואסּור ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּמא ּגֹוזרין ואין דֹולק, והּוא הּנר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמּתר

ּביֹוםיכּבה ּבֹו וכּיֹוצא הּדקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
טֹובטֹוב ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ,. ְְְְִִֵֶַָָָֻ

ּבקטרת מעּׁשנין גחלים]אין על בשמים פיזור ּביֹום[ע"י ְְְְִִֵֶַֹ
מכּבה ׁשהּוא מּפני צריטֹוב, ואין ּבּה; להריח ואפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לגּמר הּכלים[לבשם]לֹומר ואת הּבית העשן]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ
אסּור ׁשּיכׁשרּוׁשהּוא ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר . ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻ

את ּוממּתקין האׁש. על ּבׂשר לצלֹות ׁשּמּתר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלאכילה,
מּפני עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ׁשל ּבגחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחרּדל

מכּבה ּתתעּׁשןׁשהּוא ׁשּלא ּכדי העץ את מכּבין ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּבית אֹו .הּקדרה ְִֵַַַָ

ּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא[להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ
ּבׁשפֹופרת נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻיעׂשה

ּגֹודלי[קנה] ואין ּפחמין, עֹוׂשין אין את[שוזרים]ן. ְְִִִֵֵֶֶָ
מהבהבין ולא מעט]הּפתילה, חֹותכין[חורכים ולא אֹותּה, ְְְְְְֲִִִַַָָֹֹ

ּבׁשמן אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ּבכלי; לׁשנים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָאֹותּה
ונמצאת ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ּבין אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּומּניחין

נרֹות ׁשני ּבפי נחלקת .הּפתילה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָ
לצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹותעליהן ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנרצףמליח[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ׁשהּוא[התעקם]. ּפי על אף - ְִִִֶֶַַַַַָ

אֹותֹו מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו ׁשהןיכֹול ּכלים ׁשני . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
- ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן ּפֹוחתין .אין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָ



פי            
      

אסּור;[לערבב] טֹוב, ּביֹום האפר,טיט את לגּבל ּומּתר ְְִֵֵֶֶַָָָֻ
הּתּנּור ּפי ּבֹו .לסּתם ְִִַַֹ

ּביֹום ּבׁשמן אֹותן סכין אין - חדׁשים וכירים ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָּתּנּור
ואין מפיגיןטֹוב, ואין ּבמטלית. אֹותן [מקררים]ׁשטין ְְְְְִִִִֵֵַָָ

לחּסמן ּכדי ּבצֹונן ּבהן,[לחזקם]אֹותן לאפֹות ּבׁשביל ואם ; ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָ
האבניםמּתר את מלּבנין אין לאפֹות[באש]. אֹו לצלֹות ְְְֱֲִִִֵֶֶַָָָֻ

ׁשּמחּסמן מּפני ּומּסיקיןעליהן, ּבפּורני. חרס]ואֹופין ,[תנור ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
ּבאנטיכי חּמין גדולה]ּומחּמין .[יורה ְְְִִִִַַַ

יֹום מערב ּגּבן ׁשאם - טֹוב ּביֹום ּגבינה עֹוׂשין ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָאין
טעם חסרֹון ּבזה אין ּדכיןטֹוב, אבל הּתבלין[כותתים]. את ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

טעמן יפּוג מּבערב, אֹותם ידּו ׁשאם - מלחּכדרּכן אבל . ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
ׁשּידֹוק אֹו הּמכּתׁש הּטה ּכן אם אּלא טֹוב ּביֹום נּדֹו אינֹו -ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
מערב הּמלח ׁשחק ׁשאם ׁשּיׁשּנה; ּכדי ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּבקערה
הּפלּפלין את ׁשֹוחקין ואין טעמֹו. יפּוג לא טֹוב, ְְְֲֲִִִֵֶַַָֹיֹום

הּתבלין ּככל ּבמדֹוכה אֹותן ּד אּלא ׁשּלהן, .ּברחים ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
הריפֹות את ּכֹותׁשין תבואה]אין ּבמכּתׁשת[גרגרי ְְְִִֵֶֶֶַָ

ה הּוא ׁשּזה קטּנה, ּבמכּתׁשת ּכֹותׁשין אבל ּׁשּנּויּגדֹולה; ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשהּתבּואהׁשּלּה. אסּור; ּבקטּנה אפּלּו יׂשראל, ּובארץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ

טֹוב, יֹום מערב אֹותּה ּכֹותׁשין ואם היא; טֹובה ְְִִִֵֶֶֶֶָָָׁשּלהן,
הפסד ּבכ .אין ְְֵֵֶָ

ׁשרּקדֹו ּפי על אף - טֹוב[בנפה]הּקמח יֹום מערב ְִִֵֶֶֶֶַַַַ
ּביֹום ׁשנּיה ּפעם אֹותֹו מרּקדין אין - הּסּבין מּמּנּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָֻוהסיר

צרֹור ּבתֹוכֹו נפל ּכן אם אּלא אדמה]טֹוב, קיסם[רגב אֹו ְְִֵֵֶַָָָ
עץ] ׁשרּקד[נסורת ּכגֹון מּתר, ׁשּנה, ואם ּבהן. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻוכּיֹוצא

זה ּבׁשּנּוי וכּיֹוצא הּׁשלחן, ּגּבי על ׁשרּקד אֹו הּנפה .מאחֹורי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻ
מלילֹות שפשופםמֹוללין באמצעות שבלים [מקלפים ְְִִ

טֹוב[מקלפים]ּומפרכיןבאצבעות] ּביֹום ּומנּפחקטנּיֹות , ְְְְְִִִֵַַָ
מפיו] אויר בכח יד[מוציא על יד מעט]על ּכחֹו[מעט ּבכל ְַַָָָֹ
ּבקנֹון ואפּלּו - נפה]ואֹוכל כעין ּבתמחּוי[כלי [קערהאֹו ְְְְֲִֵַַָ

ּבכברהגדולה] ולא ּבנפה לא אבל קטנּיֹות, הּבֹורר וכן . ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֹ
ּבנפה לא אבל ּובתמחּוי, ּבחיקֹו ּכדרּכֹו ּבֹורר - טֹוב ְְְְְְְֲֵֵַַָָָֹּביֹום

ּבכברה ולא ּבטבלא .ולא ְְְְְִַָָָֹֹ
;הּפסלת על מרּבה ּכׁשהאכל אמּורים? ּדברים ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֻּבּמה

האכל את ּבֹורר האכל, על מרּבה הּפסלת היתה אם ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹֻאבל
מן הּפסלת ּבברירת טרח היה ואם הּפסלת. את ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹּומּניח
ּפי על אף - הּפסלת מן האכל ּברירת מּטרח יתר ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹֹהאכל

הּפסלת את ּומּניח האכל את ּבֹורר מרּבה, .ׁשהאכל ְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֻ
ׁשּנראה מּפני ׁשּלֹו, ּבמסּננת החרּדל את מסּננין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָאין

והּואּכבֹורר חרּדל, ׁשל ּבמסּננת ּביצה נֹותנין אבל ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
מאליו המׁשּמרתמסּתּנן היתה ואם לשמרים]. [מסננת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

יתלה לא אבל טֹוב; ּביֹום יין לּה לּתן מּתר ְְְֲִִִֵֶַָָָָֹֻּתלּויה,
ּבחל[ביו"ט]ּכּתחּלה עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ,. ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ותֹולה רּמֹונים, ּבּה לתלֹות המׁשּמרת את ותֹולה ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָּומערים
ׁשמרים לתֹוכּה נֹותן ּכ ואחר רּמֹונים; .ּבּה ְְְִִִֵַַָָָָ

ה'תש"ע מרחשון ב' שלישי יום

     
האׁש את מֹוציאין האבנים,אין מן ולא העצים, מן לא ְֲִִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ

זֹו מּכין אֹו ּבזֹו זֹו אֹותן ׁשחֹוככין ּכגֹון - הּמּתכֹות מן ְְְִִִֶַַַָָָֹולא
ּכּמים, ׁשהּוא ּביֹותר החד הּנפט וכן האׁש; ׁשּתצא עד ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּבזֹו,
זכּוכית אֹו קׁשה ז ּכלי אֹו ׁשּיּדלק, עד אֹותֹו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָׁשּמנידין
ׁשּיחזר עד הּׁשמׁש עין ּכנגד אֹותּה ׁשּמּניחין מים, ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמלאה

ויּדלק[קרנה]נגהּה ּבֹו וכּיֹוצא ּבֹולּפׁשּתן וכּיֹוצא זה ּכל - ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
מאׁש להבעיר אּלא טֹוב ּביֹום הּתר ׁשּלא טֹוב; ּביֹום ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹֻאסּור

להמציאמצּויה, אפׁשר ׁשהרי אסּור, אׁש להמציא אבל ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
טֹוב יֹום מערב .אֹותֹו ֵֶֶ

לצר ׁשּלא טֹוב ּביֹום הבערה ׁשהּתרה ּפי על אסּוראף , ְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹֹֻ
ׁשהּכּבּוי - אכילה לצר הבערה אפּלּו האׁש את ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻלכּבֹות
את מכּבין ׁשאין ּוכׁשם ּכלל; אכילה צר ּבֹו ואין ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹמלאכה,
ׁשארג ּכמי לֹוקה, - ּכּבה ואם הּנר. את מכּבין אין ּכ ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהאׁש,

ּבנה .אֹו ָָ
מסּלקין הּנר[נוטלים]אין ּפי הפתילה]את למעלה[- ְְְְִִֵֵֶַַַָ

מּמּנה הּׁשמן את מסירין ואין ׁשּתכּבה, חֹותּכדי ואינֹו . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָ
ּבכלי הּפתילה ראׁש נֹופץ,את ּבידֹו[מועך]אבל ראׁשּה .את ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

אחזה ׁשּלא עץ ּכל - ּבמדּורה ׁשהדלקה עצים ׁשל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹֻֻאגּדה
הּנר מן ׁשמן למסיר דֹומה ואינֹו לׁשמטֹו, מּתר האׁש .בֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

,טֹוב ּביֹום ממֹון להּציל ּכדי הּדלקה את מכּבין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָאין
ויֹוצא מּניחּה, אּלא ּבׁשּבת; מכּבין ׁשאין מכּביןּכדר ואין . ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ

אֹו ּכלי, עליו ּכֹופה אּלא הּמּטה, תׁשמיׁש מּפני הּנר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאת
ואם אחר. לבית מֹוציאֹו אֹו הּנר, לבין ּבינֹו מחיצה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָעֹוׂשה
לכּבֹות אסּור זה הרי אּלּו, מּכל אחת לעׂשֹות יכֹול ;אינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

מאליה ׁשּתכּבה עד לׁשּמׁש, .ואסּור ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ׁשּמא ּגֹוזרין ואין דֹולק, והּוא הּנר את לטלטל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָֻמּתר

ּביֹוםיכּבה ּבֹו וכּיֹוצא הּדקל ּגּבי על הּנר את להּניח ואסּור . ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָ
טֹובטֹוב ּביֹום ּבמחּבר להׁשּתּמׁש יבֹוא ׁשּמא ,. ְְְְִִֵֶַָָָֻ

ּבקטרת מעּׁשנין גחלים]אין על בשמים פיזור ּביֹום[ע"י ְְְְִִֵֶַֹ
מכּבה ׁשהּוא מּפני צריטֹוב, ואין ּבּה; להריח ואפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

לגּמר הּכלים[לבשם]לֹומר ואת הּבית העשן]את ,[ע"י ְְִִֵֵֶֶַַַַַ
אסּור ׁשּיכׁשרּוׁשהּוא ּכדי הּפרֹות ּתחת לעּׁשן ּומּתר . ְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָֻֻ

את ּוממּתקין האׁש. על ּבׂשר לצלֹות ׁשּמּתר ּכמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻלאכילה,
מּפני עץ, ׁשל ּבגחלת לא אבל - מּתכת ׁשל ּבגחלת ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהחרּדל

מכּבה ּתתעּׁשןׁשהּוא ׁשּלא ּכדי העץ את מכּבין ואין . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
הּבית אֹו .הּקדרה ְִֵַַַָ

ּבמּפּוח נֹופחין האש]אין ׁשּלא[להגדיל ּכדי טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֶַַֹ
ּבׁשפֹופרת נֹופחין אבל עֹוׂשין; ׁשהאּמנין ּכדר ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָֻיעׂשה

ּגֹודלי[קנה] ואין ּפחמין, עֹוׂשין אין את[שוזרים]ן. ְְִִִֵֵֶֶָ
מהבהבין ולא מעט]הּפתילה, חֹותכין[חורכים ולא אֹותּה, ְְְְְְֲִִִַַָָֹֹ

ּבׁשמן אֹותּה וׁשֹורה ּבּיד ממעכּה אבל ּבכלי; לׁשנים ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָאֹותּה
ונמצאת ּבאמצע, ּומדליק נרֹות ׁשני ּבין אֹותּה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּומּניחין

נרֹות ׁשני ּבפי נחלקת .הּפתילה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָ
לצלֹות הּניר את חֹותכין ואין החרׂש את ׁשֹוברין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין

לצלֹותעליהן ׁשּפּוד ּכמֹו לעׂשֹותֹו הּקנה את ּפֹוצעין ואין , ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשּנרצףמליח[בשר]ּבֹו ׁשּפּוד ׁשהּוא[התעקם]. ּפי על אף - ְִִִֶֶַַַַַָ

אֹותֹו מתּקנין אין ּבידֹו, לפׁשטֹו ׁשהןיכֹול ּכלים ׁשני . ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָ
- ּכֹוסֹות ׁשני אֹו נרֹות ׁשני ּכגֹון עׂשּיתן, ּבתחּלת ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָֻמחּברין

ּכלי מתּקן ׁשהּוא מּפני לׁשנים, אֹותן ּפֹוחתין .אין ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָ



פי           
      

מחּדדּה אבל ׁשּלּה, ּבּמׁשחזת הּסּכין את מׁשחיזין ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאין
זה ּדבר מֹורין ואין אבן; אֹו חרׂש ּגּבי על אֹו העץ ּגּבי ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָעל

ּבמׁשחזת לחּדדּה יבֹואּו ׁשּלא ּכדי ּדבריםלרּבים, ּבּמה . ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
אם אבל ׁשּנפּגמה; אֹו ּבדחק לחּת ּבׁשּיכֹולה ְְְְְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֹאמּורים?

אֹותּה מׁשחיזין אין - ּכלל לחּת יכֹולה עלאינּה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹ
אסרּו זה ּומּפני ּבמׁשחזת. להׁשחיזּה יבֹוא ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהעץ,

ּתהיה[לבדוק]לראֹות ׁשּמא טֹוב, ּביֹום הארץ לעם סּכין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ
'ז לֹו: ויאמר ּפגימתּה',ּפגּומה, מּׁשּום ּבּה, לׁשחט אסּור ֹו ְְְְִִִַָָָָָֹֹ

הרי לעצמֹו, הּסּכין ׁשראה וחכם ּבמׁשחזת. ויחּדדּנה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויל
הארץ. לעם מׁשאילּה ְְִֶֶַַָָָזה

ּבקרּדם לא טֹוב, ּביֹום עצים מבּקעין ולא[גרזן]אין ְְְְְְִִֵֵַֹֹֹֻ
ּבמגרה ולא ּבקפיס[משור]ּבמּגל אּלא קצבים], ;[סכין ְְְְִִֵֶַָָָָֹ

ּכקרּדם ׁשהּוא מּפני הרחב ּבּצד לא אבל ׁשּלֹו, החד .ּובּצד ְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻ
ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּבֹו? וכּיֹוצא ּבקרּדם אסרּו ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻולּמה
טֹוב. יֹום מערב לבּקע לֹו היה אפׁשר ׁשהרי ּבחל, ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹעֹוׂשה
ּבעץ ׁשּיפּגע ׁשאפׁשר מּפני ּכלל? הּבּקּוע נאסר לא ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולּמה

מּלבּׁשל; ויּמנע להבעירֹו, יכֹול ולא הּתירּועבה לפיכ ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּטעם מּזה - לזה הּדֹומין הּדברים וכל ּבׁשּנּוי. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָלבּקע

ּׁשאסרּו. מה ואסרּו ּׁשהּתירּו, מה ּבהן ְְְִִִִֶֶֶַַָָָהּתירּו
אּוד מהן לּטל העצים ּבין אּׁשה תּכנס [קרשלא ִִִִֵֵֵֵֶָָָֹֹ

התנור] ּבֹולגריפת ולאלצלֹות הּקדרה את סֹומכין ואין . ְְְְְִִֵֵֶַָֹ
ּבבקעת לטלטל[חתיכה]הּדלת הּתירּו ׁשּלא קֹורה; ׁשל ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ

ּבלבד להּסקה אּלא טֹוב, ּביֹום .עצים ְְְִִֵֶַַָָָ
ּביֹום[פותחין]מסּלקין אֹותן ּומחזירין חנּיֹות ּתריסי ְְְְְֲִִִִֵַַָֻ

ּתבלין ׁשּיֹוציא ּכדי ולאטֹוב, החנּות, מן להן צרי ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
להן ּבׁשּיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה טֹוב. יֹום מּׂשמחת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָיּמנע
ּגזרה אסּור, - הּצד מן ציר להן יׁש אבל ּבאמצע; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָציר

יתקע ּבּבית[בחוזק]ׁשּמא אפּלּו עּקר, ּכל ציר להן וׁשאין . ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
להחזיר .מּתר ְְִַָֻ

מפּצלין ׁשהן חלקים]ּכלים מכמה ּכגֹון[מורכבים , ְְִִֵֵֶָֻ
- חתיכֹות חתיכֹות ׁשהם וׁשלחן וכּסא חליֹות ׁשל ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָֻֻמנֹורה

טֹוב[מרכיבים]מעמידין ּביֹום יתקעאֹותן ׁשּלא והּוא , ְְְֲִִִֶַַָֹ
הּכּסא,[בחוזק] ּבית ׁשל אבנים ּבכלים. ּבנין ׁשאין לפי ;ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ

לצּדדן ּומּׁשּום[לסדרם]מּתר הּוא, עראי ּבנין טֹוב; ּביֹום ְְְְֲִִַַַָָֻ
ּגזרּו לא .ּכבֹודֹו ְְָֹ

אינֹו העצים, עֹור ּכׁשהּוא - טֹוב ּביֹום מדּורה ְְְִֵֵֵֶֶָָָהעֹוׂשה
ׁשּנראה מּפני הּמערכה, ׁשּיסּדר עד זה ּגּבי על זה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָמּניח
ׁשֹופ אֹו אּלא אסּור; עראי, ּבנין ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָּכבֹונה;
למעלה, עץ מּניח ּכיצד? ּבׁשּנּוי. עֹור אֹו ּבערּבּוב, ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָהעצים
לארץ מּגיע ׁשהּוא עד ּתחּתיו, ואחר ּתחּתיו אחר .ּומּניח ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָ

;ּתחּתיה האבנים ּומכניס אֹותּה, אֹוחז - הּקדרה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
אֹוחז - הּמּטה וכן האבנים. ּגּבי על יּניחּנה לא ְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹאבל
ּביצים אפּלּו ּתחּתיהם. הרגלים ּומכניס למעלה, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָהּקרׁשים
ּכמֹו ׁשּיעמדּו עד ׁשּורה ּגּבי על ׁשּורה אֹותן יעמיד לא -ְְֲִֵֶַַַַַַָָָֹ
ּכּיֹוצא ּכל וכן למּטה. מּמעלה ויתחיל יׁשּנה אּלא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמגּדל,

ׁשּנּוי צרי .ּבזה, ִִֶָָ
עֹוׂשין ׁשהן ּפי על אף ּבּבהמה, הּנתלין זבּובין ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָמסירין

בהסרתם]חּבּורה ּביֹום[בבהמה הּבהמה את מיּלדין ואין . ְְְְְִֵֵֶַַַָָ

מסעדין אבל אותה]טֹוב, ּבּולד[מסייעים אֹוחז ּכיצד? . ְֲֲִֵֵַַַָָָ
ּבחטמֹו לֹו ונֹופח לארץ, יּפל מסתימתו]ׁשּלא ,[לפותחו ְְְִֵֶֶַָָָֹֹ

הּולד את ורחקה טהֹורה, ּבהמה היתה ּפיו. לתֹו ּדד ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָונֹותן
לזּלף מּתר ּבּול[לשפוך]- ולּתן עליו, [מלאמּׁשליתּה ְְְִִִֵֵַָָָָָֻ

-אגרוף] הּטמאה אבל עליו; ׁשּתרחם ּכדי ּברחמּה, ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמלח
צריכה ׁשאינּה לפי ּכן, לּה לעׂשֹות עודאסּור מקרבתו [אינה ְְֲִִֵֵֶַָָָָ
הוולד] שריחקה .אחר

ּביֹום אֹותֹו מטּבילין אין טֹוב, יֹום מערב ׁשּנטמא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָּכלי
ּבטמאתֹוטֹוב אֹותֹו יׁשהה ׁשּמא ּגזרה, ביו"ט]- ;[להטבילו ְְְְֵֶֶַָָָֻ

הּכלי את מטּביל - ׁשּבֹו מים להטּביל צרי היה ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָואם
חֹוׁשׁש ואינֹו ורצהּבמימיו, לתרּומה טהֹור ׁשהיה ּכלי . ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָָ

להטּבילֹו מּתר לקדׁש, ּבזה,להטּבילֹו ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ
הּמעלֹות ׁשאר .[חומרות]מּטבילֹות ְְֲִִַַָ

.טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין טֹוב, ּביֹום ׁשּנטמא ְְְְְִִִִֶַָּכלי
יֹום מערב הּטמאה ולד ׁשהן טמאין ּבמׁשקין הּכלי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻנטמא

טֹוב ּביֹום אֹותֹו מטּבילין - מןטֹוב טהֹור ׁשהּוא לפי , ְְְִִִִֶַָ
ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּומדליןהּתֹורה, מים]. ּבדלי[שואבין ְְְְְִִִִִֵֶַַָָ

להחליף, ּבגדים לּה ׁשאין נּדה מאליו. טהֹור והּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָטמא,
ּבבגדיה. וטֹובלת ְְֲִֶֶֶֶֶַָָמערמת

.ּוממּכר מּקח ּגזרת מּׁשּום טֹוב, ּביֹום אסרּו רּבים ְְְְְִִִִִֵַַָָָָּדברים
ּדמים ּפֹוסקים אין מחיר]ּכיצד? על[מסכמים ּכּתחּלה ְְִִִֵֵַַַָָ

לזֹו, זֹו ׁשוֹות ּבהמֹות ׁשּתי מביא אּלא טֹוב, ּביֹום ְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָהּבהמה
יֹודעין ּולמחר ּביניהן; ּומחּלקין מהן אחת את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָוׁשֹוחטין
ּוכׁשהן חלקֹו. ּדמי נֹותן ואחד אחד וכל ׁשנּיה, ּדמי ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּכּמה
- ּבׁשּתים' ואּתה ּבסלע 'אני זה: יאמר לא ּביניהן, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹמחּלקין
רביע וזה ׁשליׁש, נֹוטל זה אּלא ּדמים; ׁשם מזּכירין .ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

מׁשּגיחין ׁשאין ּבמאזנים, יׁשקלּו לא מחּלקין, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַֹֹּכׁשהן
ּבׂשר[משתמשים] ּבֹו לּתן אפּלּו עּקר; ּכל מאזנים ְְֲִִִִֵַַָָָָֹּבכף

מּפני ּתלּויין, הּמאזנים היּו אם אסּור, העכּברים מן ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָֹלׁשמרֹו
מאזנים ּבכף ּכׁשֹוקל אּמןׁשּנראה וטּבח אסּור[מומחה]. , ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

ּבידֹו מים.לׁשקל מלא ּבכלי לׁשקל ואסּור מטילין. ואין ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָֹֹ
ּבׂשר[גורלות]חלׁשים על חלׁשים מטילין אבל הּמנֹות; על ְְֲֲֲִִִִַַַַָָָָ

ל ּכדי טֹוב, ּביֹום הּמצוההּקדׁשים .חּבב ְְְְֳִִֵֵַַַָָ
ּתן' אּלא: ּבׂשר', ּבדינר לי 'ּתן לטּבח: אדם יאמר ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹלא

ׁשויֹו. על חׁשּבֹון עֹוׂשין ּולמחר חלק'; 'חצי אֹו חלק' ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָלי
ּכיצד אּלא ּבמׁשקל; אֹו ּבמּדה, החנּות מּבעל יּקח לא ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹוכן
נֹותן ּולמחר זה', ּכלי לי 'מּלא לחנוני: אֹומר עֹוׂשה? ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּוא
והּוא, - ימּלאּנּו למידה, המיחד ּכלי היה ואפּלּו ׁשויֹו. ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻלֹו

מּדה ׁשם לֹו יזּכר .ׁשּלא ְִִֵֶָֹֹ
ׁשּלא ּבׁשביל לקדרה, ונֹותן ּתבלין מֹודד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֹהּנחּתֹום

ּתבׁשילֹו לעּסהיפסיד קמח ּתמד לא האּׁשה, אבל וכן; . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ
לּה ונֹותן מׁשער אּלא ּבהמּתֹו, לפני ׂשעֹורים אדם ימד .לא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

ּכל וכן ּבמנין, ואגֹוזים ּביצים החנוני מן לּקח ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֻּומּתר
ּבהן סכּוםּכּיֹוצא ולא ּדמים, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא ּובלבד - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ּבֹומנין נֹוׁשה ׁשהיה הרי הּמנין? סכּום ּכיצד [החנווני]. ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
טֹוב: ּביֹום לֹו יאמר לא - אגֹוזים עׂשרה אֹו רּמֹונים ְֱֲֲִִִַָָָָֹֹעׂשרה
לֹוקח אּלא עׂשרים'; אצלי ל ׁשּיהיה ּכדי עׂשרה לי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ'ּתן

חׁשּבֹון עֹוׂשה ּולמחר .סתם, ְְְֶֶָָָ

           
      

הּפּטם אצל אֹו אצלֹו, הרגיל רֹועה אצל אדם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹול
חיים] בעלי ּבהמה[מפטם מּמּנּו ולֹוקח אצלֹו, ְְְִִֵֵֶֶַָָָהרגיל

ּׁשּירצה מה וכל ּדמים,ועֹופֹות, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא והּוא - ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
מנין סכּום .ולא ְְְִָֹ

לא ּתאמר ׁשאם ּבּדין; אֹותּה ּתֹובעין טֹוב, יֹום ְְִִִֶַַַַָָֹֹהלואת
מּׂשמחת נמנע ונמצא ּכלּום, לֹו נֹותן אינֹו - להּתבע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָנּתנה

טֹוב .יֹום
טֹוב ּביֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה מגּביהין ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָאף

מאמׁש,ּכׁשּבת ׁשהגּביהן ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו היּו אם , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
חּלה לֹומר צרי ואין טֹוב; ּביֹום לּכהן מֹוליכן זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹהרי

טֹוב ּביֹום לּכהן ׁשּמֹוליכין וקבה, ּולחיים וגּבאיּוזרֹוע . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מכריזין יהיּו ולא טֹוב; ּביֹום החצרֹות מן ּגֹובין ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹצדקה
לתֹו ונֹותנין ּבצנעה, ּגֹובין אּלא ּבחל, ׁשּמכריזין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹּכדר

עצמּה ּבפני ּוׁשכּונה ׁשכּונה לכל ּומחּלקין .חיקן, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

ה'תש"ע מרחשון ג' רביעי יום

     
לצר ׁשּלא אפּלּו טֹוב, ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ּפי על ,אף ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ

אּלא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא ְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
לׁשּנֹות מּתרצרי לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם הּמביא; ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

ּב יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ּובקּפהּכּדי אבל[שק]סל , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹֻ
לפניו אֹו ּכתפֹו על הּוא הּתבן[בידיו]מביא את הּמֹולי . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבידֹו. מֹוליכּה אבל לאחֹוריו, הּקּפה את יפׁשיל לא -ְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹֻ
על אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוכן

על אֹותן יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן מאחֹוריו; ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּגּבֹו
לפניו, ּבידיו אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכתפֹו;
הּמּׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו

ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר אי ּדבריםואם ּבּמה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לא - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאמּורים?

ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכלל, .יביא ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ּבמּקל הּבהמה את מנהיגין יֹוצאאין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא ּבכּסא[ילקוטו]ּבמקלֹו, יֹוצאין ואין . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש הכסא]אחר עם אותם נושאים ,[לא ְִִַַַַָָָ

רּבים ׁשהיּו ואיׁש ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
לֹו המדרש]צריכין בבית דרשתו ּבכּסא[לשמוע יֹוצאין , ְְְִִִִֵ

ּבאּפריֹון אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו ּומֹוציאין [כסאאחריו, ְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
ביריעות] .מכוסה

ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות

מֹוליכֹו הּיחיד, ּברׁשּות ׁשאסרּו.אבל מקֹום ׁשּכל ּפי על אף ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
אסּור חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני ּכאןחכמים , ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני ְְִִִִֵַהּתירּו,
אחר למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם ולא הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם לא -ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ
יעׂשה ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל
ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻּכדר

הּגג ּבאֹותֹו למקֹום לאמּמקֹום - ּבּׂשדה ּבהמה ׁשחט . ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ
אברים אברים מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו ּבמֹוט לעיר .יביאּנה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָ

ׁשּנאֹותין ׁשאין[נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין

טֹוב טֹוב,ּביֹום ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין ; ְְְְִִֵֶַָָָ
ּביֹום לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
מעׂשה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר וכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹטֹוב.
טֹוב ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו .ׁשאסּור ְְְְֲִֵֶַַָ

נאֹותין ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָּכיצד?
טֹוב ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל אבלּבּה ; ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

קטנ אֹותןמׁשּלחין קֹולה אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
מּפני חּיים, אפּלּו ועֹופֹות חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָואֹוכלן.

טֹוב ּביֹום לׁשחט ּבזה.ׁשּמּתר ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֻ

לחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל
מּׁשלׁשה ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹּתׁשּורה,
ּביד יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
וכּלן זה, אחר זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ּבׁשּורה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהֹולכין
אדם ּבני ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; עֹוׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשהּוא

מּתר זה הרי .ּכאחד, ְֲֵֶֶָָֻ

וכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב
אלּפים ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּופרֹותיו

ערּובֹו מּמקֹום רּוח לכל .אּמה ְְִֵַַָָ

ּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכןחפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה קֹוניןשמותר הּגֹוי וחפצי .ְְִֵֶַ

מּמקֹומן רּוח לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשביתה
יׂשראל ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, ׁשּיצאּו- ּפרֹות . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מקֹומן, את הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, לתחּומן ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹחּוץ
ּבאנס וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם ׁשהן .מּפני ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

מסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר
ּכרגלי היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָלרֹועה,

מּפניהרֹועה ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני מסרּה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
מהן אחד קנה .ׁשּלא ֵֶֶֶָָָֹ

ּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי
ׁשּכל ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות .אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלֹו

להםׁשערבּו ּבׁשּיחד אמּורים? ּדברים ּבּמה קרן[לפירות]. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
זווית]זוית אותה לו הרי[והקנה להן, יחד לא אם אבל ; ֲֲִִִֵֵֶָָָֹ

אצלֹו מפקדין ׁשהן זה ּכרגלי .הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֻ
ּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור

וׁשל העיר; אֹותּה ּכרגליאנׁשי לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
- ׁשהּואהממּלא למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּמֹוׁשכיןמהּל נהרֹות ּכרגלים][זורמי. הּנֹובעין, ּומעינֹות ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָ
הּתחּום,אדםּכל לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ואם ; ְְְְִִִַַָָָָָ

טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, מהן .ממּלאין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ



פי            
      

הּפּטם אצל אֹו אצלֹו, הרגיל רֹועה אצל אדם ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהֹול
חיים] בעלי ּבהמה[מפטם מּמּנּו ולֹוקח אצלֹו, ְְְִִֵֵֶֶַָָָהרגיל

ּׁשּירצה מה וכל ּדמים,ועֹופֹות, ׁשם לֹו יזּכר ׁשּלא והּוא - ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹ
מנין סכּום .ולא ְְְִָֹ

לא ּתאמר ׁשאם ּבּדין; אֹותּה ּתֹובעין טֹוב, יֹום ְְִִִֶַַַַָָֹֹהלואת
מּׂשמחת נמנע ונמצא ּכלּום, לֹו נֹותן אינֹו - להּתבע ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָנּתנה

טֹוב .יֹום
טֹוב ּביֹום ּומעׂשרֹות ּתרּומה מגּביהין ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֶַַַַַָאף

מאמׁש,ּכׁשּבת ׁשהגּביהן ּומעׂשרֹות ּתרּומֹות לֹו היּו אם , ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ
חּלה לֹומר צרי ואין טֹוב; ּביֹום לּכהן מֹוליכן זה ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָֹהרי

טֹוב ּביֹום לּכהן ׁשּמֹוליכין וקבה, ּולחיים וגּבאיּוזרֹוע . ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
מכריזין יהיּו ולא טֹוב; ּביֹום החצרֹות מן ּגֹובין ְְְְְֲִִִִִֵַַָָֹצדקה
לתֹו ונֹותנין ּבצנעה, ּגֹובין אּלא ּבחל, ׁשּמכריזין ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָֹּכדר

עצמּה ּבפני ּוׁשכּונה ׁשכּונה לכל ּומחּלקין .חיקן, ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָ

ה'תש"ע מרחשון ג' רביעי יום

     
לצר ׁשּלא אפּלּו טֹוב, ּביֹום הֹוצאה ׁשהּתרה ּפי על ,אף ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹֻ

אּלא ּבחל, עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר ּגדֹולֹות מּׂשאֹות יּׂשא ְְְִֶֶֶֶֶַָָָֹֹלא
לׁשּנֹות מּתרצרי לׁשּנֹות, אפׁשר אי ואם הּמביא; ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻ

ּב יביאם לא - למקֹום מּמקֹום יין ּובקּפהּכּדי אבל[שק]סל , ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹֻ
לפניו אֹו ּכתפֹו על הּוא הּתבן[בידיו]מביא את הּמֹולי . ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

ּבידֹו. מֹוליכּה אבל לאחֹוריו, הּקּפה את יפׁשיל לא -ְְֲֲִִֶַַַָָָָָֹֻ
על אֹותן יּׂשא ּבמֹוט, אֹותן לּׂשא ׁשּדרּכן מּׂשאֹות ְְְִִֵֶַַַָָָָָָוכן

על אֹותן יּׂשא מאחֹוריו, אֹותן לּׂשא וׁשּדרּכן מאחֹוריו; ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָּגּבֹו
לפניו, ּבידיו אֹותן יּׂשא הּכתף, על להּנׂשא וׁשּדרּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּכתפֹו;
הּמּׂשא. מּׁשּנּוי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבגד. עליהן יפרׂש ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאֹו

ּכדרּכֹו ּומביא נֹוׂשא לׁשּנֹות, אפׁשר אי ּדבריםואם ּבּמה . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָ
לא - ּבהמה ּגּבי על אבל האדם; על ּבנֹוׂשא ְְֲֲִֵֵֵַַַָָָָָֹאמּורים?

ּבחל עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ׁשּלא ּכלל, .יביא ְְְֲִֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ
ּבמּקל הּבהמה את מנהיגין יֹוצאאין הּסּומא ואין , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּבתּורמלֹו הרֹועה ולא ּבכּסא[ילקוטו]ּבמקלֹו, יֹוצאין ואין . ְְְְְְְְְִִֵֵֶַָֹ
האּׁשה ואחר האיׁש הכסא]אחר עם אותם נושאים ,[לא ְִִַַַַָָָ

רּבים ׁשהיּו ואיׁש ּבחל; עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר יעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּלא
לֹו המדרש]צריכין בבית דרשתו ּבכּסא[לשמוע יֹוצאין , ְְְִִִִֵ

ּבאּפריֹון אפּלּו הּכתף, על אֹותֹו ּומֹוציאין [כסאאחריו, ְְֲֲִִִִֵַַַַָָ
ביריעות] .מכוסה

ׁשֹוב ׁשל הּסּלם את מֹוליכין לׁשֹוב,אין מּׁשֹוב ְִִִֵֶֶַָָָָֻ
מֹוליכֹו'; הּוא ּגּגֹו 'לתּקן יאמרּו: ׁשּמא - הרּבים ְְְִִִֵֶַַַָָֹּברׁשּות

מֹוליכֹו הּיחיד, ּברׁשּות ׁשאסרּו.אבל מקֹום ׁשּכל ּפי על אף ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
אסּור חדרים ּבחדרי אפּלּו העין, מראית מּפני ּכאןחכמים , ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָ

טֹוב. יֹום ׂשמחת מּפני ְְִִִִֵַהּתירּו,
אחר למקֹום לפּנֹותם וצר ּגּגֹו, על ּפרֹות לֹו ׁשהיּו ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמי

יׁשלׁשלם ולא הּׁשוין, ּבגּגין ואפּלּו לגג, מּגג יֹוׁשיטם לא -ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ
יעׂשה ׁשּלא ּבסּלמֹות; יֹורידם ולא החּלֹונֹות, מן ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֻּבחבל
ארּבה, ּדר אפּלּו מּׁשילן אבל ּבחל. עֹוׂשה ׁשהּוא ְְֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶַָָָֹֻּכדר

הּגג ּבאֹותֹו למקֹום לאמּמקֹום - ּבּׂשדה ּבהמה ׁשחט . ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹ
אברים אברים מביאּה אבל ּבמּטה, אֹו ּבמֹוט לעיר .יביאּנה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָָ

ׁשּנאֹותין ׁשאין[נהנים]ּכל ּפי על אף - ּבחל אפּלּו ּבֹו ְְֲִִִֵֶֶַַָֹ
לחברֹו לׁשּלחן מּתר - ּתפּלין ּכגֹון טֹוב, ּביֹום ּבֹו ְְְְְְֲִִִֵַַָָֻנאֹותין

טֹוב טֹוב,ּביֹום ּביֹום ּבֹו ׁשּנאֹותין ּדבר לֹומר צרי ואין ; ְְְְִִֵֶַָָָ
ּביֹום לחברֹו לׁשּלחן ׁשּמּתר ּוסלתֹות, ׁשמנים יינֹות ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָֻּכגֹון
מעׂשה ּבֹו ׁשּיעׂשה עד ּבחל ּבֹו נאֹותין ׁשאין ּדבר וכל ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹטֹוב.
טֹוב ּביֹום אֹותֹו מׁשּלחין אין טֹוב, ּביֹום לעׂשֹותֹו .ׁשאסּור ְְְְֲִֵֶַַָ

נאֹותין ׁשאין לפי ּתבּואה, טֹוב ּביֹום מׁשּלחין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָּכיצד?
טֹוב ּביֹום לטחן ואסּור טחן, ּכן אם אּלא ּבחל אבלּבּה ; ְְְְֲִִֵֶַָָָָָֹֹ

קטנ אֹותןמׁשּלחין קֹולה אֹו טֹוב ּביֹום ׁשּמבּׁשלן מּפני ּיֹות, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
מּפני חּיים, אפּלּו ועֹופֹות חּיה ּבהמה ּומׁשּלחין ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָואֹוכלן.

טֹוב ּביֹום לׁשחט ּבזה.ׁשּמּתר ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְְְִֵֵֶֶַָָֹֹֻ

לחברֹו ּכׁשּיׁשלחּנּו - טֹוב ּביֹום לׁשּלחֹו ׁשּמּתר ּדבר ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֻּכל
מּׁשלׁשה ּפחּותה ׁשּורה ואין ּבׁשּורה; יׁשלחּנּו לא ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֹֹּתׁשּורה,
ּביד יינֹות אֹו ּבהמֹות לחברֹו ׁשּׁשלח הרי ּכיצד? אדם. ְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבני
וכּלן זה, אחר זה ּכאחד אדם ּבני ארּבעה אֹו ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשלׁשה
ּכדר יעׂשה ׁשּלא אסּור, זה הרי - אחת ּבׁשּורה ְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹהֹולכין
אדם ּבני ׁשלׁשה ּביד מינין ׁשלׁשה ׁשלח ּבחל; עֹוׂשה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֹׁשהּוא

מּתר זה הרי .ּכאחד, ְֲֵֶֶָָֻ

וכליו ּבהמּתֹו הרי - טֹוב ליֹום תחּומין ערּובי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָהמערב
אלּפים ּבתֹו אּלא אֹותן מֹוליכין ואין ּכמֹוהּו, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּופרֹותיו

ערּובֹו מּמקֹום רּוח לכל .אּמה ְְִֵַַָָ

ּבהן ׁשּזכה מי ּכרגלי הן הרי הפקר, היכןחפצי עד -] ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ההפקר] להוליך מותר לילך לזוכה קֹוניןשמותר הּגֹוי וחפצי .ְְִֵֶַ

מּמקֹומן רּוח לכל אּמה אלּפים להן ויׁש ּבמקֹומן, ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשביתה
יׂשראל ּבעלים מּׁשּום ּגֹוי ּבעלים ּגזרה, ׁשּיצאּו- ּפרֹות . ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָ

מקֹומן, את הפסידּו לא - ּבמזיד אפּלּו וחזרּו, לתחּומן ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָֹחּוץ
ּבאנס וחזר ּבאנס ׁשּיצא ּכאדם ׁשהן .מּפני ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

מסרּה האב. ּכרגלי היא הרי לבנֹו, ּבהמּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהּמֹוסר
ּכרגלי היא הרי - טֹוב ּביֹום לֹו נתנּה ואפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָלרֹועה,

מּפניהרֹועה ּבעליה, ּכרגלי היא הרי - רֹועים לׁשני מסרּה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָ
מהן אחד קנה .ׁשּלא ֵֶֶֶָָָֹ

ּבידם יֹוליכּו לא טֹוב, ּביֹום אֹורחים אצלֹו ׁשּזּמן ְְְְִִִִֵֶֶָָֹמי
ׁשּכל ּבֹו, ליל יכֹול הּסעּודה ּבעל ׁשאין למקֹום ְְֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנֹות
אּלא - האֹורחין ּכרגלי לא הּסעּודה, ּבעל ּכרגלי ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּסעּודה

להן זכה ּכן טֹוב[ע"י]אם יֹום מערב אּלּו ּבמנֹות .אחר ְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
ּבני וערבּו אחרת, ּבעיר מפקדין ּפרֹותיו ׁשהיּו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻוכן

העיר בשביל]אֹותּה תחומין יביאּו[ערוב לא - אצלֹו לבֹוא ְִִֶָָָָֹ
אּלּו ּביד ׁשהן ּפי על אף ּכמֹוהּו ׁשּפרֹותיו מּפרֹותיו, ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָלֹו

להםׁשערבּו ּבׁשּיחד אמּורים? ּדברים ּבּמה קרן[לפירות]. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
זווית]זוית אותה לו הרי[והקנה להן, יחד לא אם אבל ; ֲֲִִִֵֵֶָָָֹ

אצלֹו מפקדין ׁשהן זה ּכרגלי .הן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָֻ
ּכרגלי העיר, אֹותּה וׁשל ּבעליו; ּכרגלי יחיד, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּבֹור

וׁשל העיר; אֹותּה ּכרגליאנׁשי לּכל, מסּורין ׁשהן ּבבל עֹולי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
- ׁשהּואהממּלא למקֹום מֹוליכן מהן, ׁשּמּלא מי ׁשּכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּמֹוׁשכיןמהּל נהרֹות ּכרגלים][זורמי. הּנֹובעין, ּומעינֹות ְְְְְְְִִֵֵַַַַַָָ
הּתחּום,אדםּכל לתֹו לּתחּום מחּוץ ּבאין היּו ואם ; ְְְְִִִַַָָָָָ

טֹוב ּביֹום לֹומר צרי ואין ּבׁשּבת, מהן .ממּלאין ְְְְְִִֵֵֶַַַָָ
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רעי[מצוי]ׁשֹור כרגיל]ׁשל ממרעה, ּכרגלי[שניזון , ְְְִֵֶַ
העיר אֹותּה בלבד]אנׁשי העיר לאנשי נמכר כלל בדרך .[כי ְִֵַָָ

ּביֹום[מפוטם]וׁשֹור לׁשחטֹו ׁשּלקחֹו מי ּכרגלי ּפּטם, ׁשל ְְְְְְְִֵֶֶַַָָָ
למכרֹו ּבעליו ׁשּדעת מּפני - חּוץ[גם]טֹוב אחרים לאנׁשים ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשֹומעין והּכל מפּטם, ׁשהּוא מּפני העיר; אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻמאנׁשי
ּומכר טֹוב ּביֹום ּבעליו ׁשחטֹו אם וכן לקחּתֹו. ּובאין ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָׁשמעֹו
לּמקֹום מנתֹו מֹולי הּלֹוקחים מן ואחד אחד ּכל ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָּבׂשרֹו,
הּוא, ּכ טֹוב יֹום מערב ּבעליו ׁשּדעת מּפני ;הֹול ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא

אחרֹות עירֹות אנׁשי מּמּנּו ּכּבֹור,ׁשּיקחּו זה ׁשֹור ונמצא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
לּכל מסּור ׁשהּוא ּבבל, עֹולי .ׁשל ֵֶֶֶַָָֹ

ׁשֹואלּה ּכרגלי לא ּבעליה, ּכרגלי - ששאלהּגחלת [זה ְְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ביו"ט] והּׁשלהבתאותה ממשות]; בה מי[שאין ּכרגלי , ְְְְִֵֶֶַַַ

מֹוליכֹו מחברֹו, עץ אֹו נר הּמדליק ,לפיכ ּבידֹו. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָׁשהיא
הֹול ׁשהּוא מקֹום .לכל ְֵֶָָ

ׁשּלא ּפי על אף - טֹוב יֹום מערב מחברֹו ּכלי ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַֹהּׁשֹואל
ׁשאלֹו הּׁשֹואל. ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, ּביֹום אּלא לֹו ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָנתנֹו
מּמּנּו לׁשאל ּתמיד ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - טֹוב ּביֹום ְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹמּמּנּו

הּמׁשאיל ּכרגלי הּוא הרי טֹוב, יֹום ּבכל .ּכלי ְְְְְֲִִֵֵַַַָ

ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו האחד אחד, חלּוק ׁשּׁשאלּו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשנים
ּכלי הרי - ערבית לֹו ׁשּיּתנֹו מּמּנּו ׁשאלֹו והּׁשני ׁשחרית, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָלֹו
לּמקֹום אּלא אֹותֹו מֹוליכין ואינן הּׁשֹואלין, ׁשני ּכרגלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָזה

ּבֹו להּל יכֹולין .ׁשּׁשניהן ְְְִֵֵֶֶַ

מּמקֹום אּמה אלף ּברחּוק הראׁשֹון ׁשערב הרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָּכיצד?
אּמה מאֹות חמׁש ּברחּוק הּׁשני וערב למזרח, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהחלּוק
אינֹו החלּוק, הראׁשֹון ּכׁשּלֹוקח - למערב החלּוק ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָמּמקֹום
מּמקֹום אּמה מאֹות וחמׁש אלף עד אּלא ּבּמזרח ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמֹוליכֹו
להּל ּבמערב ׁשערב זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָהחלּוק,
עד אּלא ּבּמערב מֹוליכֹו אינֹו זה, ּכלי הּׁשני ּוכׁשּיּקח ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבֹו;
זה ׁשּיכֹול הּתחּום סֹוף ׁשהּוא הּכלי, מּמקֹום אּמה ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָאלף
אלּפים ּברחּוק זה ערב אם ,לפיכ ּבֹו. להּל ּבמזרח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשערב
הרי - למערב אלּפים ּברחּוק וזה למזרח, החלּוק מן ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָאּמה

מּמקֹומֹו יזיזּוהּו לא .אּלּו ְְִִֵֹ

ּבהן ולׁשה מלח, אֹו מים מחברּתּה ׁשּׁשאלה האּׁשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָוכן
הּתבׁשיל אֹו העּסה הרי - ּתבׁשיל ּבהן ּבּׁשלה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָעּסתּה

ׁשּתיהן ּוׁשחטּוהּכרגלי ּבׁשּתפּות, ּבהמה ׁשּלקחּו ׁשנים וכן . ְְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
ּכל הרי מנתֹו, אחד ּכל ׁשּלקח ּפי על אף - טֹוב ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָּביֹום

ׁשניהן ּכרגלי .הּבׂשר ְְְֵֵֶַַָָ

ּביֹום אֹותּה וחלקּו ּבׁשּתפּות, חבית לקחּו אם ְְְְְֲִִָָָָָָֻאבל
ּותחּומין הֹואיל ּכרגליו; אחד ּכל ׁשל חלקֹו הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָטֹוב
ׁשהּגיע חלק ּכאּלּו ונחׁשב ּבהן, ּבררה יׁש סֹופרים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹמּדברי
ּוכאּלּו טֹוב, יֹום מערב ּבחבית ּומבּדל לֹו ּברּור היה ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָֻלזה
ׁשחלק ּבבהמה, ּכן לֹומר יכֹול אּתה ואין מערב. היה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹלא
ּבּבהמה מבּדל ׁשהיה אֹותֹו נחׁשב אפּלּו ׁשהּגיעֹו, ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻזה
חברֹו ׁשל מחלקֹו ינק הרי - ּברּור היה ּוכאּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמּבערב,
מּזה, זה יֹונקין אבריה ׁשּכל קּימת, הּבהמה ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּכׁשהיתה
לפיכ חברֹו; וחלק מחלקֹו מערב ואבר אבר ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹונמצא

ׁשניהן. ּכרגלי ְְְֵֵֵֶַהן

ה'תש"ע מרחשון ד' חמישי יום

     
ּומבּׁשלין אֹופין אין ׁשּבת, ערב להיֹות ׁשחל טֹוב ְְְִִִֵֶֶֶַַָָיֹום

מּדברי זה ואּסּור ּבׁשּבת; למחר אֹוכל ּׁשהּוא מה טֹוב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָּביֹום
וחמר ׁשּקל לחל; טֹוב ּביֹום לבּׁשל יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹסֹופרים,
עׂשה אם ,לפיכ לחל. ׁשּכן ּכל מבּׁשל, אינֹו לׁשּבת - ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
ואֹופה ּומבּׁשל עליו סֹומ ׁשּיהיה טֹוב יֹום מערב ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָּתבׁשיל

מּתר זה הרי לׁשּבת, טֹוב היכר]ּביֹום עשה זה[כי ותבׁשיל ; ְְְְֲִֵֶֶַַָָֻ
תבׁשילין' 'ערּובי הּנקרא הּוא עליו, ׁשּסֹומ. ְְִִִֵֵֵֶַַָָָ

ׁשעֹוׂשין ׁשהערּוב ׁשּכׁשם 'ערּוב'? ׁשמֹו נקרא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָולּמה
ׁשּלא ּכדי הּכר, מּׁשּום ׁשּבת מערב ּובּמבֹואֹות ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבחצרֹות

ּבׁשּבת לרׁשּות מרׁשּות להֹוציא ׁשּמּתר ּדעּתן על ּכיעלה - ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
ויחׁשבּו ידּמּו ׁשּלא ּכדי וזּכרֹון, הּכר מּׁשּום הּתבׁשיל ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹזה

ּבֹו נאכל ּׁשאינֹו מה טֹוב ּביֹום לאפֹות נקרא;ׁשּמּתר ּולפיכ ְְְֱֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ
תבׁשילין'. 'ערּובי זה ְְִִִֵֵֶַַּתבׁשיל

לאחד ּבין מּכּזית, ּפחֹות אין ׁשעּורֹו - תבׁשילין ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָערּובי
לאלפים ּבריפֹותּבין ולא ּבפת לא זה ערּוב עֹוׂשין ואין . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָֹֹ

כתושים] ּפרּפרת[גרגרים ׁשהּוא ּבתבׁשיל אּלא ּבהן, ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוכּיֹוצא
לחם] איתו וכּיֹוצא[שאוכלים ּוביצים ודגים ּבׂשר ּכגֹון ,ְְְִִֵֵַָָָ

ׁשעלּבהן ׁשמנּונית ואפּלּו קדרה, ׁשּבׁשּולי עדׁשים ואפּלּו . ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּכּזית, ּבֹו יׁש אם ּגֹורדֹו; - הּצלי ּבּה ׁשחֹותכין הּסּכין ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּגּבי

תבׁשילין. ערּובי מּׁשּום עליו ְִִִֵֵֵַָָסֹומ

זה ערּוב לענין ׁשאמרּו ׁשלּוקּתבׁשיל אֹו צלי אפּלּו - ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ
הרבה] מעּׁשן[מבושל אֹו ּכבּוׁש אפּלּו קטּנים, ּדגים אפּלּו ; ְְֲֲִִִִַָָָֻ

הּוא הרי - לאכילה ּבּׁשּולן היא והדחתן ּבחּמין, ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהדיחן
עליהן סֹומ. ֲֵֵֶ

מצּוי זה ערּוב ׁשּיהיה ּכל[קיים]וצרי ׁשּיאפה עד , ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
ויחם לבּׁשל צרי ׁשהּוא ּכל ויבּׁשל לאפֹות צרי ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
נׂשרף אֹו אבד אֹו הערּוב נאכל ואם .צרי ׁשהּוא ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָחּמין

- יאפה אֹו ׁשּיבּׁשל אֹוקדם ּולבּׁשל לאפֹות אסּור זה הרי ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹ
ּבלבד טֹוב ּביֹום אֹוכל ּׁשהּוא מה אּלא התחיללהחם . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

הערּוב ונאכל ּבתבׁשילֹו, אֹו ּגֹומרּבעּסתֹו זה הרי - אבד .אֹו ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
,ואחרים הּוא עליהם ׁשּיסמ ּכדי תבׁשילין ערּובי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹהּמּניח

ׁשּבת ּבערּובי ׁשּמזּכה ּכדר להן לזּכֹות ׁשּזֹוכהצרי וכל . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
זֹוכה ׁשאינֹו וכל תבׁשילין; ּבערּובי זֹוכה ׁשּבת, ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבערּובי

ּבזה. זֹוכה אינֹו ערּוב, ְֵֵֶֶָּבאֹותֹו
טֹוב יֹום מערב להן, ׁשּזּכה לאּלּו להֹודיע צרי ;ואינֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

להן, וערב אחר להן זּכה ׁשּכבר לידע צריכין הן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאבל
ידעּו ׁשּלא ּפי על אף ויאפּו; ויבּׁשלּו עליו יסמכּו ּכ ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֹואחר

מּתרין אּלּו הרי טֹוב, ּביֹום עלאּלא לערב לאדם לֹו ויׁש . ְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
ּולמחר הּתחּום, ּבתֹו אליה הּקרֹוב ּכל ועל העיר ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּכל
יסמ תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא מי 'ּכל ואֹומר: ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹמכריז

ערּובי'. ִֵַעל
'ה אּתה ּברּו' :לבר חּיב תבׁשילין, ערּובי ְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָהּמּניח

מצות על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹאלהינּו
יּתרערּוב' זה 'ּבערּוב ואֹומר: טֹוב. מּיֹום ּולבּׁשל לאפֹות לי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַֻ

לׁשּבת' ליׁשּלמחר 'יּתר אֹומר: לאחרים, ּבֹו זּכה ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

           
      

אֹו ולפלֹוני' ּולבּׁשלולפלֹוני לאפֹות ּכּלן העיר 'לאנׁשי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָֻ
לׁשּבת' טֹוב .מּיֹום ְִַָ

אחרים לֹו הּניחּו ולא תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי
אסּור ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ּכׁשם -ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָ

שערב] לזה לבּׁשל[אפילו לעצמֹו ׁשהּניח לאחר ואסּור .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
מבּׁשל זה ׁשּנמצא לֹו, ׁשּיקנה עד הּניח, ׁשּלא לזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולאפֹות

קנהּו ׁשהרי ׁשּלֹו, ׁשּלאואֹופה לזה ּכ אחר יּתן רצה, ואם ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבמּתנה .הּניח, ְִִַַָָ

ּבֹו לאכל ואפה ּובּׁשל תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי
אֹוכל זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו והֹותיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבּיֹום

למחר הערים[בשבת]הּמֹותר ואם בכוונה]. הרי[התחכם , ְְֱֲִִֵֶַָָָ
לאכלֹו אסּור אֹוסריןזה אין לׁשּבת, ּובּׁשל ואפה עבר ; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

עלעליו אסרּו ולא הּמערים, על ואסרּו החמירּו ולּמה . ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
מערימין, הּכל נמצאּו לּמערים, ּתּתיר ׁשאם ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹהּמזיד?
ואם מצּוי; אינֹו הּמזיד אבל תבׁשילין. ערּובי ׁשם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָויׁשּתּקע

אחרת. ּפעם יעבר לא הּיֹום, ֲֶֶַַַַַַָֹֹעבר

וערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשני
יֹום ערב ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי עֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּבת,
מּניח ּכיצד? ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ׁשכח ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹטֹוב;
טֹוב יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום תבׁשילין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַערּובי
ּכלּום; צרי ואיני לׁשּבת ואֹופה אבּׁשל למחר חל, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּולמחר
לאפֹות לי יּתר זה ּבערּוב טֹוב, יֹום ּולמחר חל הּיֹום ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֻואם

לׁשּבת' טֹוב מּיֹום למחר .ּולבּׁשל ְְְִֵַַָָָ

ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל[סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
הופרשו] שלא הּיֹום[פירות 'אם אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵַ

ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,
ׁשם עליה וקֹורא ּבּׁשני,[תרומה]ּכלּום'; ּולמחר ּומּניחּה. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּיֹום ואם ּכלּום, ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹחֹוזר
ּומּניחּה, ׁשם עליה וקֹורא זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
ׁשם עליה ׁשּקרא זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכדר

הּׁשנּיה את ואֹוכל .ּתרּומה, ְְְִֵֶַָָ

.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה
ולא ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרים, על סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו יהיה[מאכליו]אם אֹו ׁשערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפריׁש ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור
ׁשּבת מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום .ּתרּומה ְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
הּגלּיֹות ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראליֹודעין ארץ ׁשּבניי הּיֹום, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
יֹום אין עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָארץ

ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָטֹוב

ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולפיכ
ׁשּתּופי ולא חצרֹות ערּובי ולא תבׁשילין ערּובי לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹהּזה,
מערב הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל מעּׂשר ואינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבֹואֹות,

ּבלבד טֹוב .יֹום ְִַ

ּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה טֹוביםּכׁשם ימים ּכל ּכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מכּבד" ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: ּבהן- נאמר טֹובים ימים וכל , ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

קדׁש" ׁשּבת"מקרא ּבהלכֹות והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר ;. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכן

הּכּבּוד ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב המבּזהומעלה וכל . ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, זרה[נתחבר]את .לעבֹודה ְְֲֲִִֶַַַָָָ

הּפסח ימי החגׁשבעת ימי ימיםּוׁשמֹונת ׁשאר עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבהן להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻטֹובים,

ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב הּנׂשמח לויםוכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ועבּדעליו ּובּת ּובנ אּתה ,ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

"קרּבןואמת היא ּכאן האמּורה ׁשהּׂשמחה ּפי על אף . ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
חגיגה ּבהלכֹות מבארין ׁשאנּו ּכמֹו אֹותּהׁשלמים, ּבכלל יׁש , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָ

לֹו. ּבראּוי אחד ּכל ביתֹו, ּובני ּובניו הּוא לׂשמח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹׂשמחה,

;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה והאנׁשים,והּנׁשים, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ

ּבבׂשר אּלא ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר ואיןאֹוכלין , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לּגר להאכיל חּיב וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשמחה

ולאלמנה מילּיתֹום אבל האמללים. הענּיים ׁשאר עם ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֻ
ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָׁשּנֹועל
ׂשמחת זֹו אין - נפׁש ּולמרי לענּיים ּומׁשקה מאכיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואינֹו

ּכרׂשֹו ׂשמחת אּלא כריסו]מצוה, נאמר:[- אּלּו ועל . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ
לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ּכלחם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"זבחיהם

"וזריתילנפׁשם" ׁשּנאמר: להם, היא קלֹון ּכזֹו וׂשמחה ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
חּגיכם" ּפרׁש ּפניכם, על .פרׁש ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

מצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָאף
היא ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻעׂשה,

העם[הדין]הּדת ּכל מׁשּכימין ּבּבקר ּולבּתי: כנסּיֹות לבּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וחֹוזרין הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,

מדרׁשֹות לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. וׁשֹוניןלבּתיהם קֹורין , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ
הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, חצי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָעד

הּלילה עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל לבּתיהן .וחֹוזרין ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם
ירּבה ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק

אינּהּבּמצוה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ; ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ההֹוללּות על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

לבב" ּבׂשמחהּובטּוב ׁשהעבֹודה למדּת, הא אפׁשר; ואי . ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ולא ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

ׁשכרּות מּתֹו. ְִִ
ׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ּכדי הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָמסּבבין
ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל יתקּבצּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן עברה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלידי
ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים אנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָֹיתערבּו

עברה לידי יבֹואּו .ׁשּמא ֲִֵֵֶָָָ
ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים



פה            
      

אֹו ולפלֹוני' ּולבּׁשלולפלֹוני לאפֹות ּכּלן העיר 'לאנׁשי ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָָֻ
לׁשּבת' טֹוב .מּיֹום ְִַָ

אחרים לֹו הּניחּו ולא תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹֹמי
אסּור ּומאכלֹו קמחֹו ּכ ולאפֹות, לבּׁשל לֹו ׁשאסּור ּכׁשם -ְְְְֱֲִֵֵֶֶַַָָָָ

שערב] לזה לבּׁשל[אפילו לעצמֹו ׁשהּניח לאחר ואסּור .ְְְְְִִֵֵֶַַַַָ
מבּׁשל זה ׁשּנמצא לֹו, ׁשּיקנה עד הּניח, ׁשּלא לזה ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹולאפֹות

קנהּו ׁשהרי ׁשּלֹו, ׁשּלאואֹופה לזה ּכ אחר יּתן רצה, ואם ; ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבמּתנה .הּניח, ְִִַַָָ

ּבֹו לאכל ואפה ּובּׁשל תבׁשילין, ערּובי הּניח ׁשּלא ְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹמי
אֹוכל זה הרי - ּבאּו ולא אֹורחים ׁשּזּמן אֹו והֹותיר, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹּבּיֹום

למחר הערים[בשבת]הּמֹותר ואם בכוונה]. הרי[התחכם , ְְֱֲִִֵֶַָָָ
לאכלֹו אסּור אֹוסריןזה אין לׁשּבת, ּובּׁשל ואפה עבר ; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָ

עלעליו אסרּו ולא הּמערים, על ואסרּו החמירּו ולּמה . ְְְְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹ
מערימין, הּכל נמצאּו לּמערים, ּתּתיר ׁשאם ְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹהּמזיד?
ואם מצּוי; אינֹו הּמזיד אבל תבׁשילין. ערּובי ׁשם ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָויׁשּתּקע

אחרת. ּפעם יעבר לא הּיֹום, ֲֶֶַַַַַַָֹֹעבר

וערב ּבחמיׁשי ׁשחלּו ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֻׁשני
יֹום ערב ׁשהּוא רביעי מּיֹום תבׁשילין ערּובי עֹוׂשה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָׁשּבת,
מּניח ּכיצד? ּומתנה. ּבראׁשֹון מּניחֹו הּניח, ולא ׁשכח ְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹטֹוב;
טֹוב יֹום הּיֹום 'אם ואֹומר: חמיׁשי, ּביֹום תבׁשילין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַערּובי
ּכלּום; צרי ואיני לׁשּבת ואֹופה אבּׁשל למחר חל, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּולמחר
לאפֹות לי יּתר זה ּבערּוב טֹוב, יֹום ּולמחר חל הּיֹום ְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֻואם

לׁשּבת' טֹוב מּיֹום למחר .ּולבּׁשל ְְְִֵַַָָָ

ּכלּכּלֹות ׁשּתי לפניו היּו ּבֹו, טבל[סלים]ּכּיֹוצא ׁשל ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָ
הופרשו] שלא הּיֹום[פירות 'אם אֹומר: ראׁשֹון טֹוב ּביֹום -ְִִֵַ

ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום ואם זֹו, על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹֹחל,
ׁשם עליה וקֹורא ּבּׁשני,[תרומה]ּכלּום'; ּולמחר ּומּניחּה. , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּיֹום ואם ּכלּום, ּבדברי אין קדׁש, הּיֹום 'אם ואֹומר: ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָֹחֹוזר
ּומּניחּה, ׁשם עליה וקֹורא זֹו'; על ּתרּומה זֹו ּתהיה ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹחל,
ׁשם עליה ׁשּקרא זֹו את ּומּניח ּבראׁשֹון, עליה ׁשּקרא ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָּכדר

הּׁשנּיה את ואֹוכל .ּתרּומה, ְְְִֵֶַָָ

.ּגלּיֹות ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֻּבּמה
ולא ׁשכח אם - הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ּבׁשני ְְֲִִִִֵֶַַָָָָָֹֹאבל
אחרים, על סֹומ אּלא מּניח; אינֹו ׁשּוב רביעי, ּביֹום ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָהּניח

מקנה אֹו עליו, ערבּו יהיה[מאכליו]אם אֹו ׁשערב, למי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ
הפריׁש ולא ׁשכח אם וכן לׁשּבת. ּולבּׁשל לאפֹות ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹאסּור
ׁשּבת מֹוצאי עד מפריׁש אינֹו ׁשּוב רביעי, מּיֹום .ּתרּומה ְְְִִִִֵֵַַַָָָ

ּדין ּבית ׁשהיּו ּבזמן היּו ׁשאמרנּו, האּלּו הּדברים ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכל
הּגלּיֹות ּבני והיּו הראּיה, על מקּדׁשין יׂשראל ארץ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשל
היּו ׁשּלא לפי הּספק, מן להסּתּלק ּכדי ימים ׁשני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹעֹוׂשין

ּבנ ּבֹו ׁשּקּדׁשּו יֹום יׂשראליֹודעין ארץ ׁשּבניי הּיֹום, אבל . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
יֹום אין עליו, ּומקּדׁשין החׁשּבֹון על סֹומכין יׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָארץ

ּבלבד. מנהג אּלא הּספק, מן להסּתּלק ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָטֹוב

ּבּזמן ּומתנה אדם מערב ׁשאין אֹומר, אני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּולפיכ
ׁשּתּופי ולא חצרֹות ערּובי ולא תבׁשילין ערּובי לא ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹֹהּזה,
מערב הּכל אּלא ּתנאי, על הּטבל מעּׂשר ואינֹו ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמבֹואֹות,

ּבלבד טֹוב .יֹום ְִַ

ּולעּנגּה ׁשּבת לכּבד ׁשּמצוה טֹוביםּכׁשם ימים ּכל ּכ , ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
מכּבד" ה' "לקדֹוׁש ׁשּנאמר: ּבהן- נאמר טֹובים ימים וכל , ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַָָָָֻ

קדׁש" ׁשּבת"מקרא ּבהלכֹות והעּנּוג הּכּבּוד ּבארנּו ּוכבר ;. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי יסעד ׁשּלא לאדם ראּוי ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹוכן

הּכּבּוד ּבכלל זה ׁשּדבר ׁשּבת, ּכערב המבּזהומעלה וכל . ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
נטּפל ּכאּלּו הּמֹועדֹות, זרה[נתחבר]את .לעבֹודה ְְֲֲִִֶַַַָָָ

הּפסח ימי החגׁשבעת ימי ימיםּוׁשמֹונת ׁשאר עם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבהן להיֹות אדם וחּיב ותענית. ּבספד אסּורים ּכּלן ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֻטֹובים,

ביתֹו ּובני ואׁשּתֹו ּובניו הּוא לב, וטֹוב הּנׂשמח לויםוכל ְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ
ועבּדעליו ּובּת ּובנ אּתה ,ּבחּג "וׂשמחּת ׁשּנאמר: , ְְְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

"קרּבןואמת היא ּכאן האמּורה ׁשהּׂשמחה ּפי על אף . ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
חגיגה ּבהלכֹות מבארין ׁשאנּו ּכמֹו אֹותּהׁשלמים, ּבכלל יׁש , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָ

לֹו. ּבראּוי אחד ּכל ביתֹו, ּובני ּובניו הּוא לׂשמח ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹׂשמחה,

;ּומגּדנֹות ואגֹוזים קליֹות להם נֹותן הּקטּנים, ְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָּכיצד?
ממֹונֹו ּכפי ותכׁשיט ּבגדים להן קֹונה והאנׁשים,והּנׁשים, ; ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ

ּבבׂשר אּלא ׂשמחה ׁשאין יין, וׁשֹותין ּבׂשר ואיןאֹוכלין , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ
לּגר להאכיל חּיב וׁשֹותה, אֹוכל ּוכׁשהּוא ּביין. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׂשמחה

ולאלמנה מילּיתֹום אבל האמללים. הענּיים ׁשאר עם ְְְְֲֲִִִִִַַָָָָָָָָָֻ
ואׁשּתֹו, ּובניו הּוא וׁשֹותה ואֹוכל חצרֹו ּדלתֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָׁשּנֹועל
ׂשמחת זֹו אין - נפׁש ּולמרי לענּיים ּומׁשקה מאכיל ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָואינֹו

ּכרׂשֹו ׂשמחת אּלא כריסו]מצוה, נאמר:[- אּלּו ועל . ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָ
לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, אֹונים ּכלחם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ"זבחיהם

"וזריתילנפׁשם" ׁשּנאמר: להם, היא קלֹון ּכזֹו וׂשמחה ; ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
חּגיכם" ּפרׁש ּפניכם, על .פרׁש ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַ

מצות ּבכלל ּבּמֹועדֹות ּוׁשתּיה ׁשאכילה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָאף
היא ּכ אּלא ּכּלֹו, הּיֹום ּכל וׁשֹותה אֹוכל יהיה לא ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹֻעׂשה,

העם[הדין]הּדת ּכל מׁשּכימין ּבּבקר ּולבּתי: כנסּיֹות לבּתי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ
וחֹוזרין הּיֹום, ּבענין ּבּתֹורה וקֹוראין ּומתּפללין ְְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָמדרׁשֹות,

מדרׁשֹות לבּתי והֹולכין ואֹוכלין. וׁשֹוניןלבּתיהם קֹורין , ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ
הּמנחה, ּתפּלת מתּפללין הּיֹום חצי ואחר הּיֹום, חצי ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַַַַָעד

הּלילה עם הּיֹום ׁשאר ולׁשּתֹות לאכל לבּתיהן .וחֹוזרין ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּביין ימׁש לא ּברגל, וׂשמח וׁשֹותה אֹוכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹּכׁשאדם
ירּבה ּבזה ׁשּיֹוסיף ׁשּכל ויאמר ראׁש, ּובקּלּות ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּובׂשחֹוק

אינּהּבּמצוה הראׁש, וקּלּות הרּבה והּׂשחֹוק ׁשהּׁשכרּות ; ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
ההֹוללּות על נצטּוינּו ולא וסכלּות. הֹוללּות אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹׂשמחה
הּכל, יֹוצר עבֹודת ּבּה ׁשּיׁש הּׂשמחה על אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹוהּסכלּות,
ּבׂשמחה אלהי ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ְְְֱֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

לבב" ּבׂשמחהּובטּוב ׁשהעבֹודה למדּת, הא אפׁשר; ואי . ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָ
ולא ראׁש, קּלּות מּתֹו ולא ׂשחֹוק, מּתֹו לא ה' את ְְְֲִִֶַַֹֹֹֹֹלעבד

ׁשכרּות מּתֹו. ְִִ
ׁשּיהיּו ּברגלים, ׁשֹוטרים להעמיד ּדין ּבית ְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָחּיבין

ּכדי הּנהרֹות, ועל ּובּפרּדסים ּבּגּנֹות ּומחּפׂשין ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָמסּבבין
ויבֹואּו ונׁשים, אנׁשים ׁשם ולׁשּתֹות לאכל יתקּבצּו ְְְְְְֱֲִִִִֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשּלא ּכדי העם, לכל זה ּדבר על יזהירּו וכן עברה. ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלידי
ּביין, ימׁשכּו ולא לׂשמחה, ּבּבּתים ונׁשים אנׁשים ְְְְְְְְְֲִִִִִִִַַָָָָָֹיתערבּו

עברה לידי יבֹואּו .ׁשּמא ֲִֵֵֶָָָ
ּוׁשמיני וראׁשֹון ּפסח ׁשל ּוׁשביעי ראׁשֹון ׁשּבין ְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָימים



פו           
      

וחמּׁשה הּפסח ּבתֹו ארּבעה ּבּגֹולה והם הּסּכֹות, חג ְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָֻׁשל
החג סוכות]ּבתֹו מֹועד'[- ׁשל 'חּלֹו הּנקראין הן -, ְְִִֵֵֶֶַָָֻ

'מֹועד' ואסּוריןונקראין ּבׂשמחה חּיבין ׁשהן ּפי על ואף . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
אבל ּבפניו; חכמים ּתלמיד ּבהן לסּפד מּתר ותענית, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻּבספד

ּבהן לספדֹו אסּור ׁשּיּקבר, ּבראׁשיאחר לֹומר צרי ואין . ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
חכמים ּתלמיד ּבהם ׁשּסֹופדין ּופּורים, וחנּכה ְְֲֲֳִִִִִֶֶַַָָָָֻחדׁשים

ותענית; ּבספד אסּורין אּלּו ׁשּימים ּפי על אף אבלּבפניו, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבהן. לסּפד אסּור קבּורה, ְְְִֶַַָָָֹלאחר

ּבּמֹועד ּברחֹוב הּמת מּטת מּניחין להרּגילאין ׁשּלא , ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ
ּבּמֹועד מתאּבלין ואין לקברֹו. מּביתֹו אּלא הּספד, וכןאת ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָ

מברין ולא קֹורעין הראשוןאין ביום האבל [מאכילין ְְְִִֵַֹ
הּכתףמשלהם] חֹולצין לאותולא קרע, דרך היד [החדרת ְְִֵַָֹ
[- קרֹוביואבלות אּלא הּמת, על חּיביןּבּמֹועד ׁשהן ְִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עליו היהלהתאּבל ואם אֹו[תלמיד]. ּכׁשר, אדם אֹו חכם ְְְִִֵֵַָָָָָָָָָ
עליו קֹורע זה הרי - נׁשמה נטילת ּבׁשעת עֹומד ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשהיה

קרֹובֹו ׁשאינֹו ּפי על אף טֹובּבּמֹועד, ּביֹום קֹורעין ואין . ְְְְִִֵֵֵֶַַַ
מת. ׁשל קרֹוביו ואפּלּו ּכלל, ְְֲִִֵֵֶַָָׁשני

מטּפחֹות לא אבל מעּנֹות; הּמת, לפני - ּבּמֹועד ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָֹנׁשים
כף] אל ּבראׁשי[כף מעּנֹות. אינן הּמת, נקּבר מקֹוננֹות. ְְְְְְִֵֵֵַַַָָֹולא

אבל ּומטּפחֹות, מעּנֹות הּמת ּבפני - ּופּורים וחנּכה ְְְְֲֲֳִִִֵֵַַַַָָָֻחדׁשים
קינה, ּכאחת; עֹונֹות ׁשּכּלן עּנּוי? הּוא זה אי מקֹוננֹות. ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻלא

עֹונֹות וכּלן אֹומרת ׁשּיעֹורר[בוכות]אחת לאדם ואסּור . ְְְְֵֶֶֶַַָָָָֻ
מתֹו[אבלו] ספדן]על ּכדי[ע"י יֹום, ׁשלׁשים לרגל קדם ְְִֵֵֶֶֶַָֹֹ

הּצער; מּזכרֹון ּדֹואג ולּבֹו נעצב והּוא הרגל יבֹוא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלא
לׂשמחה ּדעּתֹו ויכּון מּלּבֹו, הּדאגה יסיר .אּלא ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָ

ה'תש"ע מרחשון ה' שישי יום

     
,'ׁשּבתֹון' ּבֹו נאמר ׁשּלא ּפי על אף מֹועד, ׁשל ֱִֵֶֶֶַַַַָֹֻחּלֹו

קדׁש' 'מקרא ונקרא זמןהֹואיל הּוא והרי חגיגה[קרבן], ְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָֹ
ּכׁשאר יהיה ׁשּלא ּכדי מלאכה, ּבעׂשּית אסּור - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבּמקּדׁש

ּכלל קדּׁשה ּבהן ׁשאין החל מלאכהימי ּבֹו והעֹוׂשה ; ְְְְְֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻ
מרּדּותהאסּורה מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]- מּפני[מלקות , ְְֲִִֵַַַַָָ

סֹופרים מּדברי ּכלׁשאּסּורן ולא אסּורה. עבֹודה מלאכת ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָֹ
הענין ׁשּסֹוף טֹוב, ּכיֹום הכוונה]ּבֹו, ׁשּנאסרּו[- ּבּדברים ְְְְִִֶֶֶֶַָָָ

מלאכֹות יׁש ,לפיכ ּדבר. לכל חל ּכיֹום יהיה ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹּבֹו,
ּבֹו; מּתרֹות מלאכֹות ויׁש ּבֹו, ְְֲֵָָֻאסּורֹות

,ּבּמֹועד אֹותּה יעׂשה לא ׁשאם מלאכה ּכל הן: ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹואּלּו
יהיה ׁשּלא ּובלבד אֹותּה; עֹוׂשין - הרּבה הפסד ׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹיהיה

הּׁשלהין ּבית מׁשקין ּכיצד? הרּבה. טרח הזקוקהבּה [שדה ְְְִִֵֵֵַַַַַַָֹ
הּמׁשקהלהשקיה] ּבית לא אבל המסתפקתּבּמֹועד, [שדה ְֲֵֵֶַַַָֹ
הארץמגשם] והיא הּׁשלהין, ּבית יׁשקה לא ׁשאם -ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

אֹותּה, מׁשקה ּוכׁשהּוא ׁשּבּה. האילנֹות ּכל יפסדּו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֻהּצמאה,
ׁשהּוא מּפני הּגׁשמים, מּמי אֹו הּברכה מן ויׁשקה ידלה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹלא

ׁשהיה ּבין הּמעין, מן הּוא מׁשקה אבל ּגדֹול; [מאז]טרח ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכּתחּלה ׁשּיצא ממׁשיכֹו[היום]ּבין תעלות], ּומׁשקה[ע"י ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן .ּבֹו. ְֵֵֶַָֹ
זיתיו את אדם בהבשלתם]הֹופ חיוני מתהליך [כחלק ֵֵֶָָָ

וגף החבּיֹות ּוממּלא אֹותן, ודֹור אֹותן וטֹוחן ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמֹועד,
ּבחל[סותם] עֹוׂשה ׁשהּוא ּכדר הפסדאֹותן, ּבֹו ׁשּיׁש ׁשּכל ; ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָֹ

ׁשּנּוי צרי ואינֹו ּכדרּכֹו, עֹוׂשהּו - נעׂשה לא מכניסאם וכן . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹ
וׁש ּבצנעה. ׁשּיכניסם ּובלבד הּגּנבים, מּפני ּפרֹותיו ֹולהאדם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּמׁשרה מן במים]ּפׁשּתנֹו ּתאבד[שריה ׁשּלא ּבׁשביל וכן, . ְְְְִִִִִֵֵֶַָָֹֹ
אֹותֹו ּבֹוצרין ּבּמֹועד, להּבצר זמּנֹו ׁשהּגיע .ּכרם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָ

,ּבהן וכּיֹוצא אּלּו מלאכֹות ויאחר ׁשּיתּכּון, לאדם ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָואסּור
ּפנּוי ׁשהּוא מּפני ּבּמֹועד, לעׂשֹותן ּכדי המכּוןויּניחם וכל ; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

מאּבדין ּדין ּבית - ּבּמֹועד ועׂשה לּמֹועד, והּניחּה ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמלאכּתֹו
לּכל אֹותּה ּומפקירין איןאֹותּה, - ומת מלאכּתֹו, ּכּון ואם . ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

מֹונעין ואין ממֹונֹו; את מאּבדין ואין אחריו, ּבנֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָקֹונסין
ּתאבד. ׁשּלא ּבּמֹועד, מלאכה אֹותּה מּלעׂשֹות ְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֹהּבן

- ּבּמֹועד מקֹום לֹו לבנֹות אֹו ּבגד, לֹו לתּפר ׁשּצר ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹמי
עֹוׂשה זה הרי מלאכה, ּבאֹותּה מהיר ואינֹו הדיֹוט היה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאם
אֹותּה עֹוׂשה זה הרי מהיר, אּמן היה ואם ּכדרּכֹו; ְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֻאֹותּה

הדיֹוט מכּלבמעׂשה ּבתפירה ּכיצד? התפירות]. ,[מרחיק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָ
עליהן ּבטיט טח ואינֹו אבנים מּניח וׁשףּובבנין [טיט], ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָ

הּקרקע גג]סדקי ּכעין[מחליקם]ּומעּגילם[של ּוברגל ּבּיד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּבמחלצים החלקה]ׁשּמעּגילין ּבזה.[כלי ּכּיֹוצא ּכל וכן ; ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּיאכל מה לֹו ואין לּקרקע, מחּברת ּתבּואה לֹו ׁשהיתה ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻמי
אין הפסד, ּכאן ׁשאין ּפי על אף - מּמּנה אּלא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבּמֹועד

לקנֹות אֹותֹו אחרמצריכין ׁשּיקצר עד הּׁשּוק מן ּיאכל מה ְְְִִִִִֶַַַַַַַֹֹ
מה וטֹוחן ּובֹורר וזֹורה ודׁש ּומעּמר קֹוצר אּלא ְְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהּמֹועד,
ׁשאין ּדבר ׁשּכל ּבפרֹות; ידּוׁש ׁשּלא ּובלבד ,צרי ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּׁשהּוא

ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן לׁשּנֹות. צרי הפסד, .ּבֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

וחומץ]ּכבׁשים במים הנשרים לאכל[מאכלים יכֹול ׁשהּוא ְֱִֶֶָָֹ
הּמֹועד, לאחר אּלא ראּויין וׁשאינן ּכֹובׁשן; ּבּמֹועד, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמהן
הּכל ּומֹולח לצּוד, ׁשּיכֹול ּכל ּדגים אדם וצד לכבׁשן. ְְְִֵֶַַָָָָָָָָָָֹאסּור
אֹותן יסחט אם ּבּמֹועד, מהן ׁשּיאכל אפׁשר ׁשהרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּמֹועד,

ׁשּיתרּככּו עד רּבֹות ּפעמים .ּבידֹו ְְְְִִֶַַַָָ
ליצירת]מטילין במים פירות -]לצר ּבּמֹועד ׁשכר ְְִִֵֵֶַָֹ

ּתמרים, ׁשכר אחד אסּור; - הּמֹועד לצר וׁשּלא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהּמֹועד,
ׂשעֹורים. ׁשכר מעריםואחד יׁשן, לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּכל וכן לרֹואה; נּכרת זֹו הערמה ׁשאין החדׁש, מן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹוׁשֹותה
ּבזה .ּכּיֹוצא ֵֶַָ

אֹותן ּכׁשעֹוׂשין - הּמֹועד לצר ׁשהן מלאכֹות ְְְִֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
והּטֹוחנים הּצּידים ּכיצד? ּבצנעה. עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאּמניהן,
לצר ּבצנעה עֹוׂשין אּלּו הרי ּבּׁשּוק, למּכר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹוהּבֹוצרים

אסּור הּמֹועד, לצר ׁשּלא והעֹוׂשה עׂשההּמֹועד; ואם . ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ
מּתר זה הרי - והֹותיר הּמֹועד, לצר. ְְֲִֵֵֶֶַָֹֻ

ּבּמֹועד הרּבים צרכי ּכל אתעֹוׂשין מתּקנין ּכיצד? . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ואת הּדרכים את ּומתּקנין הרּבים, ׁשּברׁשּות הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָקלקּולי

ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות לרּבים וחֹופרים וכֹורין,הרחֹובֹות, ְְְְְִִִִִַָָָ
מימיהן ׁשּיׁשּתּו ּכדי נהרֹות לבֹורֹותלהן מים וכֹונסין , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

הּקֹוצים ּומסירין סדקיהן, את ּומתּקנין רּבים, ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָּומערֹות
חסר ׁשּנמצא מקוה וכל הּמקוֹות; את ּומֹודדין הּדרכים. ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָמן

מרּגילין ׁשעּורֹו.[ממשיכים]- ּומׁשלימין מים, לֹו ְְִִִִִִַַַ

           
      

הּכלאים את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ּופֹודיןויֹוצאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַ
ההקּדׁשֹות ואת החרמים ואת הערכין ואת הּׁשבּויים ,את ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּפרה את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ועֹורפין[אדומה]ּומׁשקין , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ
העגלה העיירות]את בין מוטל מת כשנמצא ורֹוצעין[- , ְְְִֶֶָָ

[- ּומצּינין[אוזן הּמצרע, את ּומטהרין עברי, [מסמנים]עבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹ
מהן ׁשּיפרׁשּו ּכדי צּיּונם את הּגׁשמים ׁשּמחּו הּקברֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל

הן רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל - .ּכהנים ְֲִִֵֵֵֶַָָֹ

מּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות[מלקות]ודנים ודיני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ּבּמֹועד אֹותֹו מׁשּמתין הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי .ּבּמֹועד; ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
וכל ּדין בית מעׂשה ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּוכׁשם

לֹו ׁשּׁשמּוהּדֹומה ׁשּום אּגרֹות הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? . ְְִִִֵֶֶַַַַָָ
הלווה] ּבהן[קרקע ׁשּמכרּו ואּגרֹות חֹוב, [קרקעלבעל ְְְְִֶֶַַָָ

ּומאּוניןהבעל] חליצה ּוׁשטרי והּבנֹות, האּׁשה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָלמזֹון
ודיה] "ממאנת" אחיה שהשיאוה יתומה הּדֹומה[קטנה וכל ;ְֶַָ

ׁשּיזּכרּום ּכדי לכתבם הּדּינין ׁשּצריכין מּדברים ּכגֹוןלהן , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
'איׁש ּכגֹון עליהן, ׁשּקּבלּו דברים אֹו דינין, ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָטענֹות

לי' ידּון ּפלֹוני 'איׁש אֹו עלי', נאמן ללוֹותּפלֹוני ׁשּצר מי . ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָ
ׁשטר. ּכֹותב זה הרי - הּמלוה האמינֹו ולא וכןּבּמֹועד, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

וׁשֹוברין נׁשים וקּדּוׁשי נׁשים ּגּטי פרעון]ּכֹותבין [שטרי ְְְִִִִִִֵֵָָָ
הן. רּבים ּכצרכי אּלּו ׁשּכל ְְִֵֵֵֶַַָָָּומּתנֹות,

.ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים אפּלּו ּבּמֹועד, לכּתב ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹואסּור
העזרה ּבספר אחת אֹות אפּלּו מּגיהין ׁשּזֹוואין מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתפּלין אדם ּכֹותב אבל הּמֹועד. לצר ׁשאינּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלאכה
לבגדֹו ּתכלת וטֹווה לעצמֹו, ּיאכלּומזּוזה מה לֹו אין ואם ., ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ּומֹוכר ְְֲִֵֵֵֵַַָָּכֹותב
ּבּמֹועד ׁשלֹום ׁשאלת ׁשל אּגרֹות לכּתב וכֹותבּומּתר , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

אדם אין אּלּו ׁשּכתיבת יציאֹותיו; ּומחּׁשב נזהרחׁשּבֹונֹותיו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבּמלאכֹות[מדייק] הדיֹוט ּכמעׂשה ונמצאּו .ּבתּקּונן, ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָ

ּומכּבסין ׂשערֹו, ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעֹוׂשין
מביאין נסרים, להם היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּכסּותֹו,
ואם הּבית; ּבתֹו ּבצנעה נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָלֹו
ּכֹורתין אין אבל ּבּׁשּוק. אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, אדם ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֻהיה
אבנים חֹוצבין ואין לארֹון, לּוחֹות מּמּנּו לנסר הּיער מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעץ

קבר ּבהן .לבנֹות ְִֶֶֶָ
,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

לאבל נהּפ חּגֹו מיּבמיןונמצא ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּׂשּואין ּבׂשמחת החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ;ּבּמֹועד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹ

ּובלבד - ּבּמֹועד נׁשים ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל
ארּוסין סעּודת יעׂשה נּׂשּואיןׁשּלא סעּודת יערבולא ׁשּלא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

החג. ּבׂשמחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָׂשמחה
יׁשהה ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאין

והּוא הראׁשֹון טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו ְְְְִֵַַָָָָאדם
ּבערב לכּבס אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמנּול;

ּולגּלח לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, .יֹום ְְֲֵֵֵֶַַַָֻ
אֹו טֹוב, ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

אפׁשר ׁשאי ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשחל
מלגּלח הּבא אּלא, להּטּיל יצא ׁשּלא והּוא הּים, ּמדינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּומּבית הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסחֹורה

ּומיהאסּורים ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי , ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ
והּתיר לחכם נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע

ּבּמֹועד אּלא ּבּמֹועד.נדרֹו ּומכּבסין מגּלחין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

- ּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן
ּבין ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסּורין.
ּפנאי, להם ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין הּמֹועד ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבתֹו

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; לגּלח וכל[יעכבו]מּתרין קרּבנֹותיהן. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ּבּמֹועד לגּלח מּתר לטהרתֹו, מּטמאתֹו ׁשּנֹולד,הּיֹוצא וקטן . ְְְְֳִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ

ּבּמֹועד לגּלחֹו מּתר - הּמֹועד לפני ּבין ּבּמֹועד ואנׁשיּבין . ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָֻ
לגּלח, מּתרין - הּמֹועד ּבתֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמׁשמר

ּבּׁשּבת לגּלח אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי ׁשּלהם.[שבוע]מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׂשפה לּטל מֹועד[שפם]מּתר ׁשל צּפרניםּבחּלֹו ולּטל ,, ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ

ּבכלי הּׁשחיואפּלּו מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ּומּבית. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבכליהערוה ּבין ּבּיד ּבין ּבּמֹועד, ּתכׁשיטיה ּכל ועֹוׂשה ;, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
העין]ּכֹוחלת הלחיים]ּופֹוקסת[מאפרת ּומעברת[אודם ֲֶֶֶֶֶֶַ

ּפניה על וטֹופלתסרק ּבסיד[מורחת]; שער]עצמּה [להשיר ְְְִֶֶֶַַָָָָָ
ּבּמֹועד לקּלפֹו ׁשּתּוכל והּוא - ּבֹו .וכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַַ

העֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָהּזבים
לכּבס מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לטהרה ּומימּטמאה . ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻ

הּידים מטּפחֹות מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק אּלא לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין
הּסּפּוג ּומטּפחֹות הּסּפרים אּלּו[מגבות]ּומטּפחֹות הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ

לכּבס מּפנימּתרין ּבּמֹועד, לכּבסן מּתר פׁשּתן, ּכלי וכן ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻ
טֹוב יֹום ערב נתּכּבסּו אפּלּו ּתמיד, ּכּבּוס צריכין .ׁשהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָ

ואם לקנֹות; ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָֹאין
ספינֹותהיה ּכגֹון הּמֹועד, לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

אֹו ּבזֹול ּומכרּו לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָאֹו
לקנֹות אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לֹוקחיןלקחּו ואין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹֹֻ

הּמֹועד[קונים] לצר אּלא ּובהמֹות, ועבדים ואבנים .ּבּתים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
לצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹמֹוכרי

למבֹוי, אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָהּמֹועד.
ּפֹותח הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם ּכדרּכֹו; ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּפֹותח

חג[דלת] ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָאחת
יֹום ּכבֹוד ּבׁשביל ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶַַַֻהּסּכֹות,

ּבפרהסיא ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין מֹוכרי .טֹוב. ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָ
.לעׂשֹותֹו לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲֵֵֵֶַַַָֹּכל

ׁשאסּור הריוכל ּיאכל, מה לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹ
ּפרנסתֹו ּבכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי עֹוׂשה .זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לעׂשֹות ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּומּתר
להתּפרנס ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמלאכה

צרּבֹו מּפני הּמֹועד, לצר ׁשאינם ּדברים לֹוקחין וכן .ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ּיאכל. מה לֹו ׁשאין ֵֵֶַַַֹהּמֹוכר

לאחר לעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָׂשֹוכרין
ּכדר ימנה ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹהּמֹועד,

קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה קבלנות]ׁשהּוא [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ
לעׂשֹות מּניחֹו אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא

אסּור ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש .הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
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הּכלאים את להפקיר ּדין בית ׁשלּוחי ּופֹודיןויֹוצאין , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַ
ההקּדׁשֹות ואת החרמים ואת הערכין ואת הּׁשבּויים ,את ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

הּפרה את וׂשֹורפין הּסֹוטֹות, את ועֹורפין[אדומה]ּומׁשקין , ְְְְְִִִֶֶַַַָָ
העגלה העיירות]את בין מוטל מת כשנמצא ורֹוצעין[- , ְְְִֶֶָָ

[- ּומצּינין[אוזן הּמצרע, את ּומטהרין עברי, [מסמנים]עבד ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹ
מהן ׁשּיפרׁשּו ּכדי צּיּונם את הּגׁשמים ׁשּמחּו הּקברֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל

הן רּבים צרכי אּלּו ׁשּכל - .ּכהנים ְֲִִֵֵֵֶַָָֹ

מּכֹות ודיני ממֹונֹות ּדיני נפׁשֹות[מלקות]ודנים ודיני ְְְְִִִִֵֵֵַָָָ
ּבּמֹועד אֹותֹו מׁשּמתין הּדין, עליו קּבל ׁשּלא ּומי .ּבּמֹועד; ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
וכל ּדין בית מעׂשה ּכֹותבין ּכ ּבּמֹועד, ׁשּדנין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָּוכׁשם

לֹו ׁשּׁשמּוהּדֹומה ׁשּום אּגרֹות הּדּינין ּכֹותבין ּכיצד? . ְְִִִֵֶֶַַַַָָ
הלווה] ּבהן[קרקע ׁשּמכרּו ואּגרֹות חֹוב, [קרקעלבעל ְְְְִֶֶַַָָ

ּומאּוניןהבעל] חליצה ּוׁשטרי והּבנֹות, האּׁשה ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָלמזֹון
ודיה] "ממאנת" אחיה שהשיאוה יתומה הּדֹומה[קטנה וכל ;ְֶַָ

ׁשּיזּכרּום ּכדי לכתבם הּדּינין ׁשּצריכין מּדברים ּכגֹוןלהן , ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
'איׁש ּכגֹון עליהן, ׁשּקּבלּו דברים אֹו דינין, ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָטענֹות

לי' ידּון ּפלֹוני 'איׁש אֹו עלי', נאמן ללוֹותּפלֹוני ׁשּצר מי . ְְְֱִִִִִִֶֶַַָָָָ
ׁשטר. ּכֹותב זה הרי - הּמלוה האמינֹו ולא וכןּבּמֹועד, ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

וׁשֹוברין נׁשים וקּדּוׁשי נׁשים ּגּטי פרעון]ּכֹותבין [שטרי ְְְִִִִִִֵֵָָָ
הן. רּבים ּכצרכי אּלּו ׁשּכל ְְִֵֵֵֶַַָָָּומּתנֹות,

.ּומזּוזֹות ּתפּלין ספרים אפּלּו ּבּמֹועד, לכּתב ְְְְְֲִִִִִֵַָָֹואסּור
העזרה ּבספר אחת אֹות אפּלּו מּגיהין ׁשּזֹוואין מּפני , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּתפּלין אדם ּכֹותב אבל הּמֹועד. לצר ׁשאינּה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלאכה
לבגדֹו ּתכלת וטֹווה לעצמֹו, ּיאכלּומזּוזה מה לֹו אין ואם ., ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָֹ

ּפרנסתֹו. ּכדי לאחרים ּומֹוכר ְְֲִֵֵֵֵַַָָּכֹותב
ּבּמֹועד ׁשלֹום ׁשאלת ׁשל אּגרֹות לכּתב וכֹותבּומּתר , ְְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֻ

אדם אין אּלּו ׁשּכתיבת יציאֹותיו; ּומחּׁשב נזהרחׁשּבֹונֹותיו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבּמלאכֹות[מדייק] הדיֹוט ּכמעׂשה ונמצאּו .ּבתּקּונן, ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָ

ּומכּבסין ׂשערֹו, ּגֹוזזין ּבּמֹועד: הּמת צרכי ּכל ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָעֹוׂשין
מביאין נסרים, להם היּו לא ואם ארֹון. לֹו ועֹוׂשין ְְְְְִִִִִֶָָָָֹּכסּותֹו,
ואם הּבית; ּבתֹו ּבצנעה נסרים מהן ונֹוסרים קֹורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָלֹו
ּכֹורתין אין אבל ּבּׁשּוק. אפּלּו עֹוׂשין מפרסם, אדם ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָֻהיה
אבנים חֹוצבין ואין לארֹון, לּוחֹות מּמּנּו לנסר הּיער מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹעץ

קבר ּבהן .לבנֹות ְִֶֶֶָ
,טמא יּמצא ׁשּמא - ּבּמֹועד הּנגעים את רֹואין ְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָאין

לאבל נהּפ חּגֹו מיּבמיןונמצא ולא נׁשים נֹוׂשאין ואין . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
הּנּׂשּואין ּבׂשמחת החג ׂשמחת ּתׁשּתּכח ׁשּלא ּכדי ;ּבּמֹועד, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַֹ

ּובלבד - ּבּמֹועד נׁשים ּומארסין ּגרּוׁשתֹו את מחזיר ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאבל
ארּוסין סעּודת יעׂשה נּׂשּואיןׁשּלא סעּודת יערבולא ׁשּלא , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹ

החג. ּבׂשמחת אחרת ְְְִִֶֶֶַַָָׂשמחה
יׁשהה ׁשּמא ּגזרה - ּבּמֹועד מכּבסין ואין מגּלחין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָאין

והּוא הראׁשֹון טֹוב יֹום ויבֹוא הּמֹועד, לתֹו עצמֹו ְְְְִֵַַָָָָאדם
ּבערב לכּבס אֹו לגּלח לֹו אפׁשר ׁשאי מי ּכל ,לפיכ ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻמנּול;

ּולגּלח לכּבס מּתר זה הרי טֹוב, .יֹום ְְֲֵֵֵֶַַַָֻ
אֹו טֹוב, ּביֹום להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל אבל ְְְִִִֵֵֶֶַָָּכיצד?

אפׁשר ׁשאי ׁשּבת הּוא והרי טֹוב יֹום ּבערב להיֹות ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשחל
מלגּלח הּבא אּלא, להּטּיל יצא ׁשּלא והּוא הּים, ּמדינת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּומּבית הּׁשביה מּבית והּיֹוצא ּבּה, וכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָלסחֹורה

ּומיהאסּורים ּבּמֹועד, אּלא הּתירּוהּו ולא מנּדה ׁשהיה ּומי , ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֻ
והּתיר לחכם נׁשאל ולא לכּבס, ולא לגּלח ׁשּלא ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹׁשּנׁשּבע

ּבּמֹועד אּלא ּבּמֹועד.נדרֹו ּומכּבסין מגּלחין אּלּו הרי - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָ

- ּגּלחּו ולא הרגל קדם לגּלח ּפנאי להן ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻוכּלן
ּבין ּתגלחּתן, זמן ׁשהּגיע והּמצרע הּנזיר אבל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹאסּורין.
ּפנאי, להם ׁשהיה ּפי על אף - הרגל קדם ּבין הּמֹועד ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבתֹו

יׁשהּו ׁשּלא ּבּמֹועד; לגּלח וכל[יעכבו]מּתרין קרּבנֹותיהן. ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ּבּמֹועד לגּלח מּתר לטהרתֹו, מּטמאתֹו ׁשּנֹולד,הּיֹוצא וקטן . ְְְְֳִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֻֻ

ּבּמֹועד לגּלחֹו מּתר - הּמֹועד לפני ּבין ּבּמֹועד ואנׁשיּבין . ְְְְְִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָֻ
לגּלח, מּתרין - הּמֹועד ּבתֹו מׁשמרּתן ׁשּׁשלמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמׁשמר

ּבּׁשּבת לגּלח אסּורין מׁשמר ׁשאנׁשי ׁשּלהם.[שבוע]מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׂשפה לּטל מֹועד[שפם]מּתר ׁשל צּפרניםּבחּלֹו ולּטל ,, ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻֻ

ּבכלי הּׁשחיואפּלּו מּבית ׂשער האּׁשה ּומעברת ּומּבית. ְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
ּבכליהערוה ּבין ּבּיד ּבין ּבּמֹועד, ּתכׁשיטיה ּכל ועֹוׂשה ;, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
העין]ּכֹוחלת הלחיים]ּופֹוקסת[מאפרת ּומעברת[אודם ֲֶֶֶֶֶֶַ

ּפניה על וטֹופלתסרק ּבסיד[מורחת]; שער]עצמּה [להשיר ְְְִֶֶֶַַָָָָָ
ּבּמֹועד לקּלפֹו ׁשּתּוכל והּוא - ּבֹו .וכּיֹוצא ְְְְֵֵֶַַַַ

העֹולים וכל והּיֹולדֹות והּנּדֹות והּזבֹות ְְְְְִִִַַַַָָָָהּזבים
לכּבס מּתרין אּלּו הרי הּמֹועד, ּבתֹו לטהרה ּומימּטמאה . ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַַָָָָֻֻ

הּידים מטּפחֹות מכּבסֹו. זה הרי אחד, חלּוק אּלא לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשאין
הּסּפּוג ּומטּפחֹות הּסּפרים אּלּו[מגבות]ּומטּפחֹות הרי , ְְְְֲִִִִֵֵַַַָ

לכּבס מּפנימּתרין ּבּמֹועד, לכּבסן מּתר פׁשּתן, ּכלי וכן ; ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֻֻ
טֹוב יֹום ערב נתּכּבסּו אפּלּו ּתמיד, ּכּבּוס צריכין .ׁשהן ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָ

ואם לקנֹות; ּבין למּכר ּבין ּבּמֹועד, סחֹורה עֹוׂשין ְְְְִִִִֵֵֵֵַָֹאין
ספינֹותהיה ּכגֹון הּמֹועד, לאחר ּתמיד מצּוי ׁשאינֹו האבד ּדבר ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָ

אֹו ּבזֹול ּומכרּו לצאת, מבּקׁשים ׁשהן אֹו ׁשּבאּו ׁשּירֹות ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָאֹו
לקנֹות אֹו למּכר מּתר זה הרי - ּביקר לֹוקחיןלקחּו ואין . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָֹֹֻ

הּמֹועד[קונים] לצר אּלא ּובהמֹות, ועבדים ואבנים .ּבּתים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
לצר ּבצנעה מֹוכרין וכלים, ּכסּות פרֹות ְְְְְְְִִִֵֵֵֶָֹמֹוכרי

למבֹוי, אֹו לזוית ּפתּוחה החנּות היתה אם ּכיצד? ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָהּמֹועד.
ּפֹותח הרּבים, לרׁשּות פתּוחה היתה ואם ּכדרּכֹו; ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּפֹותח

חג[דלת] ׁשל האחרֹון טֹוב יֹום וערב אחת. ונֹועל ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָאחת
יֹום ּכבֹוד ּבׁשביל ּבפרֹות הּׁשּוק את ּומעּטר מֹוציא ְְְְִִִֵֵֶַַַֻהּסּכֹות,

ּבפרהסיא ּכדרּכן, מֹוכרין - תבלין מֹוכרי .טֹוב. ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָ
.לעׂשֹותֹו לגֹוי אֹומר אינֹו ּבּמֹועד, לעׂשֹותֹו ׁשאסּור ְֲֲֵֵֵֶַַַָֹּכל

ׁשאסּור הריוכל ּיאכל, מה לֹו אין אם - ּבּמֹועד לעׂשֹותֹו ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָֹֹ
ּפרנסתֹו ּבכדי סחֹורה עֹוׂשה וכן ּפרנסתֹו; ּכדי עֹוׂשה .זה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
לעׂשֹות ּיאכל, מה לֹו ׁשאין עני ּפֹועל לׂשּכר לעׁשיר ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻּומּתר
להתּפרנס ׂשכרֹו ׁשּיּטל ּכדי ּבּמֹועד, אסּורה ׁשהיא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹמלאכה

צרּבֹו מּפני הּמֹועד, לצר ׁשאינם ּדברים לֹוקחין וכן .ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֹ
ּיאכל. מה לֹו ׁשאין ֵֵֶַַַֹהּמֹוכר

לאחר לעׂשֹותּה ּבּמֹועד, הּמלאכה על הּׂשכיר ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָׂשֹוכרין
ּכדר ימנה ולא ימּדד ולא יׁשקל ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֹֹהּמֹועד,

קּבלת ׁשּקּבל וגֹוי ּבחל. עֹוׂשה קבלנות]ׁשהּוא [עבודת ְְִִֵֶֶֶֶֹֹ
לעׂשֹות מּניחֹו אינֹו - לּתחּום חּוץ היה אפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָמּיׂשראל,
אֹותֹו ויחׁשדּו ליׂשראל, זֹו ׁשּמלאכה יֹודעין ׁשהּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבּמֹועד;
יֹודעין הּכל ׁשאין - ּבּמֹועד לֹו לעׂשֹות הּגֹוי את ׂשכר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּמא

אסּור ּולפיכ הּקּבלן; ּובין הּׂשכיר ּבין ׁשּיׁש .הפרׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ



פח            
      

ה'תש"ע מרחשון ו' קודש שבת יום

     
הּמֹוׁשכין להׁשקֹות[זורמים]נהרֹות מּתר האגּמים, מן ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

הּׁשלהין ּבית להשקיה]מהן הזקוקה והּואּבּמֹועד[שדה - ְְִֵֵֵֶַַַ
ּפסקּו תמיד]ׁשּלא ׁשאּמת[שנמשכים הּברכֹות וכן [תעלת]; ְְְֵֵֶֶַַַָֹ

מהן להׁשקֹות מּתר ּביניהן, עֹוברת ּברכההּמים וכן ; ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
להׁשקֹות מּתר נֹוטפת, היא ועדין הּׁשלהין מּבית ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻׁשּנטפה

אחרת הּׁשלהין ּבית הּמעיןמּמּנה ּפסק ׁשּלא והּוא, - ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
העליֹונה. הּׁשלהין ּבית ְְְִֵֶֶַַַַָָהּמׁשקה

מּמקֹום ידלה לא - ּגבֹוּה וחציּה נמּו ׁשחציּה ְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָֹערּוגה
ּגבֹוּה מקֹום להׁשקֹות ּגדֹולנמּו טרח ׁשהּוא מּפני ּומּתר, . ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ

ואם ּבּמֹועד; לאכלן ּכדי הירקֹות, להׁשקֹות מים ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָלדלֹות
אסּור ליּפֹותן, .ּבׁשביל ְְִִַָָ

הּגפנים ּבעּקרי עּוגּיֹות עֹוׂשין הגזע]אין סביב ,[חפירות ְְִִִִֵֵַָָ
זה הרי ונתקלקלּו, עׂשּויֹות היּו ואם מים. ׁשּיתמּלאּו ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָּכדי

ּבּמֹועד אֹותּהמתּקנן מתּקנין ׁשּנתקלקלה, הּמים אּמת וכן ; ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ׁשּׁשה; עד ּבּה חֹופר טפח, עמּקה היתה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּבּמֹועד.

ׁשבעה עד מעמיקּה טפחים, הּמים.היתה את ּומֹוׁשכין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ
ואם הּׂשדה; ּכל את יׁשקה ׁשּלא ּובלבד לאילן, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמאילן

ּכּלּה את להׁשקֹות מּתר לחה, ׂשדה ּומרּביציןהיתה . ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֻֻ
מעט] אין[משקים האּלּו, הּדברים ׁשּכל ּבּמֹועד. הּׂשדה ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאת

יתר טרח .ּבהם ֵֶַָָֹ

מּפני ּבּמֹועד, יׁשקם לא הּמֹועד, מּלפני ׁשתּו ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹֹזרעים
יתר טרח לידי ויבֹוא רּבים, מים צריכין להסבׁשהן ּומּתר . ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻ

ׁשּנסּתם נהר ולפּתח למקֹום, מּמקֹום הּנהר ּבֹורֹותאת . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
חֹוטטין - להם צרי היה אם - יחיד ׁשל ּומערֹות ְְִִִִִִֶֶָָָָָָׁשיחין

אֹותן[מנקים] חֹופרין אין אבל סדקיהן, את וׁשפין ְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָאֹותן
להן צרי ׁשאינֹו ּפי על אף מים, לתֹוכן וכֹונסין .לכּתחּלה; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

נברכת לכביסה]ועֹוׂשין .ּבּמֹועד[בריכה ְְִִֵֶֶַ

מפסידין ׁשהם צדין[מקלקלים]עכּברים האילנֹות, את ְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ּכדרּכֹו צד האילן, ּבׂשדה ּבּמֹועד. חֹופר,אֹותן ּכיצד? ; ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָ

הּמצֹודה לבןותֹולה ׂשדה היה ואם תבואה]. ּוכהסמ[- ְְְְְִֵֶַָָָָָָ
האילן ׁשּלאלׂשדה ּכדי ּבׁשּנּוי, הּלבן ּבׂשדה אֹותן צדין - ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹ

ויחריבּוה האילן לׂשדה נֹועץיּכנסּו ּבׁשּנּוי? צד וכיצד . ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָ
ּומּכה[ברזל]ׁשּפּוד ינּתקּנּו[עליו]ּבארץ, ּכ ואחר ּבקרּדם, ְְְְְֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּגּמה[יוציאו] מקֹומֹו ונמצא ;. ְְְִָָֻ
הדיֹוט מעׂשה ּבֹונהּו - ׁשּנפל ּגּנה טיט]ּכתל אֹו[ללא , ְֲִֵֵֶֶֶַַָָֹ

וגמא ּבקנים אֹותֹו ּבהן[צמח]ּגֹודר עׂשהוכּיֹוצא אם וכן . ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ
הדיֹוט מעׂשה אֹותֹו ּבֹונה לגג, חצרמעקה ּכתל אבל . ְְֲֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּגֹוהה היה ואם ּכדרּכֹו; ּבֹונהּו ליפול]ׁשּנפל, סֹותרֹו[מט - ְְְְִֵֶֶַַָָָ
ּכדרּכֹו ּובֹונהּו הּסּכנה, .מּפני ְְְִֵֵַַַָָ

אצטּבא אדם עליה[ספסל]ּבֹונה ליׁשן אֹו הּצירליׁשב . ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
דלת] -[של ׁשּנׁשּברּו והּמפּתח והּמנעּול והּקֹורה ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָוהּצּנֹור

ּכדרּכֹו ּבּמֹועד עץמתּקנן ׁשל ּבין ּברזל ׁשל ּבין ׁשּזה, ; ְְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
ּודלתֹות ּפתּוח הּפתח יּניח ׁשאם - הּוא ּגדֹול ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָהפסד
ּבארנּו ּוכבר ּבּבית; ּׁשּיׁש מה ּכל מאּבד נמצא ,ׁשבּורֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּנּוי. צרי אינֹו הפסד, ּבֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶֶָָׁשּכל

ׁשּימּות לּמת מּוכן להיֹותֹו קבר חֹופרין ּבֹוניןאין ואין , ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
ּכיצד? ּבּמֹועד; מתּקנֹו זה הרי עׂשּוי, היה אם אבל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָאֹותֹו.

נכֹון ׁשּיהיה ּכדי ּבמּדתֹו, מקּצר אֹו ּבמּדתֹו [מוכן]מֹוסיף ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָ
ּבֹו ׁשּיּקבר .לעת ְִֵֵֶָ

לא לקבר, מּקבר העצמֹות ואת הּמת את מפּנין ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹאין
לעֹולם ּכן לעׂשֹות ואסּור למכּבד; מּבזּוי ולא לבזּוי ְְְְְְֲִִִֵַָָָָָָֹֻֻמּמכּבד

היה ּכן אם אּלא הּימים, השני]ּבׁשאר ׁשּלֹו[הקבר ּבתֹו ְְִִִֵֶֶַָָָָָ
מת] של לבזּוי[בשדה מּמכּבד אפּלּו הּימים, ּבׁשאר מפּנהּו -. ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֻ

מתּלעין תולעים]אין מוציאין ולא[מן]את[- האילנֹות, ְְְִִֵֶַָָֹ
הּנטיעֹות את הגזע]מזהמין בקילוף זבל ולא[מדביקין , ְְְֲִִֶַַֹ

ּבׁשמן ׁשּבהן הּפרֹות ואת האילנֹות את סכין אבל .מגּזמין; ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ּבּמֹועד; ּבּה לחּפף ראּויה ׁשהיא מּפני הּפׁשּתה, את ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹועֹוקרין

הּכׁשּות את צמח]וקֹוצרין להּטילּה[מין ראּויה ׁשהיא מּפני , ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָ
ּבּמֹועד ּבזה.לּׁשכר ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֵֵֵֵֶַַַָָֹ

לּדיר הּצאן את מכניסין את[בשדה]אין ׁשּיזּבלּו ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַֹ
ׁשהר[בגלליהם]הּקרקע מדּיר, הּוא ּבּמֹועד;[מזבל]י ׂשדהּו ְְֲֵֵֵֵֶַַַַַָ

מֹוסרין ואין אֹותן, מסּיעין ואין מּתר. מאליהן, ּבאּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָֻואם
צאנם את לנער ׁשֹומר לפזרלהן למקום ממקום [להעבירם ְֵֵֶֶַָָֹ

ׁשּבתזבלם] ׂשכיר היה ׁשנה,[שבוע]. ׂשכיר חדׁש, ׂשכיר , ְְְִִִֶַָָָָָֹ
ׁשבּוע שנים]ׂשכיר ׁשֹומר[שבע וׂשֹוכרין אֹותן; מסּיעין - ְְְְְִִִֵַַָָ

הּׂשדה ּכל ׁשּיזּבלּו ּכדי למקֹום, מּמקֹום הּצאן הּזבללנער . ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּכרפת חצר נעׂשה ואם לצדדין; אֹותֹו מסּלקין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבחצר,

לאׁשּפה אֹותֹו מֹוציאין .ּבקר, ְִִַָָָָ
ׁשּיעמיד מקֹום לתּקן נתּכּון אם - הּקרקע ּפני ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָהּמׁשוה

לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; ּבֹו, ׁשּידּוׁש אֹו ּתבּואה ׁשל ּכרי ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֻּבֹו
לצר אם - ׂשדהּו מּתֹו עצים המלּקט וכן אסּור. ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹהארץ,

הּפֹותק וכן אסּור. הּקרקע, לתּקן ואם מּתר; [פותחהעצים, ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻ
ואםזרם] מּתר; הּדגים, ׁשּיּכנסּו נתּכּון אם - לׂשדהּו ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻמים

חרּיֹות הּקֹוצץ וכן אסּור. הארץ, הּדקל[ענפים]להׁשקֹות מן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
לעבֹודת נתּכּון ואם מּתר; לבהמּתֹו, להאכיל נתּכּון אם -ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ

מתּכּון הּוא ּדבר זה לאי יּכר, ּומּמעׂשיו אסּור. .האילן, ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻ
ׁשּייבׁשּו ׁשאפׁשר וכירים ּבהן[יתיבשו]ּתּנּור ויאפה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

עֹוׂשין אֹותן.אֹותן[מייצרים]ּבּמֹועד, עֹוׂשין אין לאו, ואם ; ְִִִֵֵַָָָ
ּבֹונין ,ּכ ּובין ּכ ועל[טחים]ּובין ּתּנּור ׁשל חרׂש על ְִֵֵֶֶֶַַַָָ

הּטפלה הטיט]הּכירה ּומסרגיןׁשּלהן[שכבת את[בונים]. ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָ
ונֹוקריןהּמּטֹות עין[מנקים], להן ּופֹותחין הרחים, את ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ
אֹותן[חור] ּומעמידין רחים, ׁשל הּמים אּמת ּובֹונין [זרם, ֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

הריחיים] את מגלגל .המים
את וזֹופתין הּיין; יּפסד ׁשּלא ּכדי החבית, את ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹזֹופתין

ׁשל החבית ּפי וסֹותמין טרח. ּבֹו ׁשאין מּפני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּבקּבּוק,
ּתּפסד ׁשּלא ּכדי ּומחּפיןׁשכר, הּקציעֹות[מכסים]. את ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ליבוש] שטוחים יאבדּו[פירות ׁשּלא ּכדי ּומרּככיןּבקׁש, . ְְְְְִֵֶַַֹֹ

הדיֹוט;[משפשפים] מעׂשה ׁשהּוא מּפני ּבּידים, הּבגדים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאת
הּידים ּבית קׁשרי עֹוׂשין אין השרוולים]אבל מּפני[קמטי , ְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

אּמן מעׂשה ּבזה.ׁשהּוא ּכּיֹוצא ּכל וכן . ְֲֵֵֵֶֶַַָָֹֻ
רחים ׁשל חמֹור צּפרני כדיקֹוצצין - בטחינה [המסייע ְְֲִִִֵֵֶַָ

ללכת] ויוכל "פרסות" רגליו על להרכיב ּובֹוניןשיוכלו ,ִ
אכילה]אבּוס לּטל[סל מּתר - עליו ׁשרֹוכב וסּוס לבהמה. ְְִִֵֵֵֶָָָָֹֻ

          
      

ליּפֹותֹו ּכדי ּולסרקֹו ּבּמֹועדצּפרניו ּבהמה מרּביעין ואין .; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
רפּואה מּמּנה מֹונעין ואין ּדם, לּה מּקיזין וכלאבל . ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

מּתר לרפּואה, אּלא ּבריאין מאכל ׁשאינן ּומׁשקין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמאכלֹות
ּבּמֹועד ולׁשּתֹותן לאכלן .לאדם ְְְְְִֵַָָָָָ

מפּנין מּכעּורה[כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ
לכעּורה;לנאה מּנאה לביתולא מּבית הּוא מפּנה אבל ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ

חצר מּביתּבאֹותּה הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ּכרים ּכגֹון ּכליםהאּמן, אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ְְְְֲִִִֵָָָָָֻ

מּבית צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון צריכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינן
לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם מביאין. אין - ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻהּצּבע
ּבּבית מּניחן מאמינֹו, אינֹו ואם אצלֹו; ּומּניחן ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָׂשכרֹו
לחצר מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא להן חׁשׁש ואם לֹו; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּסמּו

לביתֹו יביא לא אבל .אחרת, ְֲִֵֶֶַָָֹ

הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור
ּבהן, מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
ּבעל אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו, וגֹוערין ּברכה; סימן רֹואה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאינֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אין אבל מדרבנן]ּכרחֹו, ,[מלקות ְְֲִֵַַַַָָ
אחר הּפסח מערב חּוץ - אֹותֹו מנּדין ׁשאין לֹומר צרי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָואין

אֹותֹו מנּדין חצֹות אחר מלאכה ּבֹו ׁשהעֹוׂשה ואיןחצֹות; , ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ
לפי - נּדּוהּו לא אם מרּדּות מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין לֹומר ְְִִִִִֶַַַַַָֹצרי
טֹובים ימים ערבי ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ארּבעה ,ׁשּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש קרּבן[קרבן]מּפני ּוׁשחיטת .חגיגה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

מּדברי מלאכה ּבעׂשּית אסּור עׂשר ארּבעה יֹום ,ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ
מֹועדסֹופרים ׁשל חּלֹו ּכמֹו מֹועד, ׁשל מחּלֹו קל והּוא ואינֹו; , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֻֻ

הּׁשחיטה זמן ׁשהּוא ומעלה, הּיֹום מחצי אּלא אבלאסּור . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּנֹוהגין מקֹום - ּבּמנהג ּתלּוי הּיֹום, חצי עד החּמה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמהנץ

עֹוׂשין אין לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין; .לעׂשֹות, ֲֲֲִִֵֶֶַַָָֹ

ּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו
יכֹול ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות

חצֹות; קדם הןלגמרּה ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻֻ
ואּלּו חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּמתחילין
אם - אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. והּסּפרין החּיטין ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻהן:
חצֹות עד ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, ארּבעה קדם ּבּה ;התחיל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

הרּבה צר אּמנּיֹות לׁשאר צריכין העם .ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻֻ

יעׂשה לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹההֹול
הּמחלֹוקֹות מּפני ּבּמדּברּבּיּׁשּוב, הּוא עֹוׂשה אבל ,; ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ

יעׂשה; לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין מּמקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹוההֹול
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻנֹותנין
מּפני ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשם.

הּמחלֹוקֹות מּפני אדם, יׁשּנה אל לעֹולם - מיהאּסּור וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי נֹוהג למקֹומֹו, לחזר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּדעּתֹו
ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה ׁשּלא והּוא - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלהחמיר

הּמחלֹוקֹות .מּפני ְֲִֵַַ

עׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין
זבל וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר

לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת
ׁשלׁשת ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוׁשיבין
ּתחּתיה אחרת מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר אֹו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָימים
אין ּובּמֹועד, הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי עׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבארּבעה
מחזירין הּביצים, מעל ּבּמֹועד ּברחה אם אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹוׁשיבין;

למקֹומּה .אֹותּה ְִָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



       

ה'תש"ע תשרי ל' ראשון יום

    
      

― הפ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
מגמר  ּבמתּכנת,הּקטרת ְְְְֶֶַַָֹֹֻ

אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ׁשּיהיּו ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻּכלֹומר:
להתגּמר ויתּכּון אמרֹוהּמּדֹות והּוא ּבֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַַָ

לכם" תעׂשּו לא "ּובמתּכנּתּה יתעּלה:   ְְְְֲִֶֶַַַָָֹֻ
להריח וכּונתֹו ּכמֹוה ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּובאר
אׁשרֿיעׂשה "איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָּתּמרּתּה

מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח כמֹוה הּוא אם ְְְִִִֵַַַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ְְְִִִֵֵַַָָמזיד;

ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

― הפ"ב מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח קרּבן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשּום
ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו "לאֿתעלּו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹיתעּלה:

עליו" תּסכּו לא ונס אֹו ּבֹו וכלֿהּמקריב ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לֹוקה. ― לֹו ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו ְֵֶֶַַַָָָהּזֹורק

― הל"ד הּכהניםהּמצוה ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹ
מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאתֿהארֹון
הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹלמקֹום,

יּׂשאּו" ּבּכתף עלהם  ואףֿעלּֿפי ְֲִִֵֵֶַַַָָ
מחמת אּלא זה היה לא ללוּים, אז נאמר זה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּצּוּוי
הּוא אהרן ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר ְְְֲֲִִִִַַַַַֹֹמעּוט

הּמתחיל       ְִַַ
 חֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲִֵַָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹעל
יהֹוׁשע ּבספר ׁשמּואל ּובספר  ְְְְֵֵֵֶֶַֻ



פט           
      

ליּפֹותֹו ּכדי ּולסרקֹו ּבּמֹועדצּפרניו ּבהמה מרּביעין ואין .; ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָ
רפּואה מּמּנה מֹונעין ואין ּדם, לּה מּקיזין וכלאבל . ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ

מּתר לרפּואה, אּלא ּבריאין מאכל ׁשאינן ּומׁשקין ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻמאכלֹות
ּבּמֹועד ולׁשּתֹותן לאכלן .לאדם ְְְְְִֵַָָָָָ

מפּנין מּכעּורה[כלים]אין לא ּבּמֹועד, לחצר מחצר ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ
לכעּורה;לנאה מּנאה לביתולא מּבית הּוא מפּנה אבל ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֹ

חצר מּביתּבאֹותּה הּמֹועד לצר ׁשהן ּכלים ּומביאין . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹ
ּכרים ּכגֹון ּכליםהאּמן, אבל ּוצלֹוחּיֹות; וכֹוסֹות ּוכסתֹות ְְְְֲִִִֵָָָָָֻ

מּבית צמר אֹו הּלֹוטׁש מן מחרׁשה ּכגֹון צריכין, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָׁשאינן
לֹו נֹותן ּיאכל, מה לאּמן אין ואם מביאין. אין - ְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹֻהּצּבע
ּבּבית מּניחן מאמינֹו, אינֹו ואם אצלֹו; ּומּניחן ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָׂשכרֹו
לחצר מפּנן - יּגנבּו ׁשּמא להן חׁשׁש ואם לֹו; ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהּסמּו

לביתֹו יביא לא אבל .אחרת, ְֲִֵֶֶַָָֹ

הּמנחה מן טֹובים ימים ּבערבי מלאכה לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָאסּור
ּבהן, מלאכה העֹוׂשה וכל ׁשּבתֹות. ערבי ּכמֹו ְְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָָּולמעלה,
ּבעל אֹותֹו ּומבּטלין ּבֹו, וגֹוערין ּברכה; סימן רֹואה ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָאינֹו

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין אין אבל מדרבנן]ּכרחֹו, ,[מלקות ְְֲִֵַַַַָָ
אחר הּפסח מערב חּוץ - אֹותֹו מנּדין ׁשאין לֹומר צרי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָואין

אֹותֹו מנּדין חצֹות אחר מלאכה ּבֹו ׁשהעֹוׂשה ואיןחצֹות; , ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָ
לפי - נּדּוהּו לא אם מרּדּות מּכת אֹותֹו ׁשּמּכין לֹומר ְְִִִִִֶַַַַַָֹצרי
טֹובים ימים ערבי ּכׁשאר אינֹו ּבניסן עׂשר ארּבעה ,ׁשּיֹום ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ּבֹו ׁשּיׁש קרּבן[קרבן]מּפני ּוׁשחיטת .חגיגה ְְְֲִִִֵֵֶַָָָ

מּדברי מלאכה ּבעׂשּית אסּור עׂשר ארּבעה יֹום ,ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָלפיכ
מֹועדסֹופרים ׁשל חּלֹו ּכמֹו מֹועד, ׁשל מחּלֹו קל והּוא ואינֹו; , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַֻֻ

הּׁשחיטה זמן ׁשהּוא ומעלה, הּיֹום מחצי אּלא אבלאסּור . ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשּנֹוהגין מקֹום - ּבּמנהג ּתלּוי הּיֹום, חצי עד החּמה ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמהנץ

עֹוׂשין אין לעׂשֹות, ׁשּלא ׁשּנהגּו מקֹום עֹוׂשין; .לעׂשֹות, ֲֲֲִִֵֶֶַַָָֹ

ּכּתחּלה יתחיל לא - לעׂשֹות ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְֲֲֲִִִֶַַַַָָָֹואפּלּו
יכֹול ׁשהּוא ּפי על אף עׂשר, ּבארּבעה מלאכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָלעׂשֹות

חצֹות; קדם הןלגמרּה ּבלבד אּמנּיֹות ׁשלׁש אּלא ְְְֲִֵֶֶַָָָָָֹֹֻֻ
ואּלּו חצֹות, עד ועֹוׂשין לעׂשֹות, ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּמתחילין
אם - אּמנּיֹות ׁשאר אבל והּכֹובסין. והּסּפרין החּיטין ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָֻֻהן:
חצֹות עד ׁשּגֹומר הּוא עׂשר, ארּבעה קדם ּבּה ;התחיל ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

הרּבה צר אּמנּיֹות לׁשאר צריכין העם .ׁשאין ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻֻ

יעׂשה לא - עֹוׂשין ׁשאין למקֹום ׁשעֹוׂשין מּמקֹום ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹההֹול
הּמחלֹוקֹות מּפני ּבּמדּברּבּיּׁשּוב, הּוא עֹוׂשה אבל ,; ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ

יעׂשה; לא - ׁשעֹוׂשין למקֹום עֹוׂשין ׁשאין מּמקֹום ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹוההֹול
ׁשהל מקֹום וחמרי מּׁשם, ׁשּיצא מקֹום חמרי עליו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻֻנֹותנין
מּפני ּבטל ׁשהּוא ּבפניהם יתראה לא כן, ּפי על ואף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשם.

הּמחלֹוקֹות מּפני אדם, יׁשּנה אל לעֹולם - מיהאּסּור וכן . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין להקל ּבין מקֹומֹו ּכאנׁשי נֹוהג למקֹומֹו, לחזר ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹׁשּדעּתֹו
ּבֹו, ׁשהּוא הּמקֹום אנׁשי ּבפני יתראה ׁשּלא והּוא - ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹלהחמיר

הּמחלֹוקֹות .מּפני ְֲִֵַַ

עׂשר ּבארּבעה האּמן מּבית ּכלים ּומביאין ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֻמֹוליכין
זבל וגֹורפין הּמֹועד. לצר ׁשאינן ּפי על אף חצֹות, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹאחר

לאׁשּפה.[במגריפה] אֹותֹו ּומֹוציאין בהמה, רגלי ְְְִִִֵֵַַַַָָָמּתחת
ׁשלׁשת ׁשּיׁשבה ותרנגלת לתרנגֹולין; ׁשֹובכין ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּומֹוׁשיבין
ּתחּתיה אחרת מֹוׁשיבין - ּומתה הּביצים, על יתר אֹו ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָימים
אין ּובּמֹועד, הּביצים. יּפסדּו ׁשּלא ּכדי עׂשר, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּבארּבעה
מחזירין הּביצים, מעל ּבּמֹועד ּברחה אם אבל ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָמֹוׁשיבין;

למקֹומּה .אֹותּה ְִָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



       

ה'תש"ע תשרי ל' ראשון יום

    
      

― הפ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
מגמר  ּבמתּכנת,הּקטרת ְְְְֶֶַַָֹֹֻ

אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ׁשּיהיּו ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻּכלֹומר:
להתגּמר ויתּכּון אמרֹוהּמּדֹות והּוא ּבֹו, ְְְְְְִִִֵֵַַַָ

לכם" תעׂשּו לא "ּובמתּכנּתּה יתעּלה:   ְְְְֲִֶֶַַַָָֹֻ
להריח וכּונתֹו ּכמֹוה ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּובאר
אׁשרֿיעׂשה "איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָּתּמרּתּה

מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח כמֹוה הּוא אם ְְְִִִֵַַַָָָָָ
קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ְְְִִִֵֵַַָָמזיד;

ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

― הפ"ב מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח קרּבן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשּום
ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו "לאֿתעלּו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹיתעּלה:

עליו" תּסכּו לא ונס אֹו ּבֹו וכלֿהּמקריב ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לֹוקה. ― לֹו ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו ְֵֶֶַַַָָָהּזֹורק

― הל"ד הּכהניםהּמצוה ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹ
מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאתֿהארֹון
הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹלמקֹום,

יּׂשאּו" ּבּכתף עלהם  ואףֿעלּֿפי ְֲִִֵֵֶַַַָָ
מחמת אּלא זה היה לא ללוּים, אז נאמר זה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּצּוּוי
הּוא אהרן ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר ְְְֲֲִִִִַַַַַֹֹמעּוט

הּמתחיל       ְִַַ
 חֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲִֵַָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹעל
יהֹוׁשע ּבספר ׁשמּואל ּובספר  ְְְְֵֵֵֶֶַֻ



צ          
      

ּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד צּוה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָוכאׁשר
הּימים ּבדברי אמר הּׁשנּיה    ְְְִִִֵַַַָָָ

בניֿהלוּים "וּיׂשאּו ארֹון את ְְְֲִִִֵֵַַ
ּבּמטֹות ּבכתפם ה' ּכדבר מׁשה צּוה ּכאׁשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹהאלהים

עליהם"       ֲֵֶ
הּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן  חלּקת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָֻ

:אחרּֿכ ואמר מׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָֹהּכהנים
לעבדת פקּדתם ּכמׁשּפטם"אּלה לביתֿה' לבֹוא ם ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֻ

יׂשראל", אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֹּביד
הּכהנים ׁשעבֹודת על רֹומז ׁשהּוא חכמים, ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹּפרׁשּו
אלהי ה' ׁשּצּוה וזהּו הּכתף, על הארֹון נׂשיאת ְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהיא

ספרי ּולׁשֹון יׂשראל.  'וגֹו "ּכמׁשּפטם ְְְְְְִִִֵֵָָָ
ולבני צּוהּו? היכן ― יׂשראל אלהי ה' צּוהּו ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹּכאׁשר
ׁשּזה נתּברר הּנה יּׂשאּו". ּבּכתף וגֹו' נתן לא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹקהת

הּמצות. ְְִִַַֹמּכלל

― הפ"ו מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
הארֹון ּבּדי    מּתֹו ִֵַָָ

יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹֹהּטּבעת,
מּמּנּו" יּסרּו לא הּבּדים  על והעֹובר ְִִֵֶַַַָָֹֻ

מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― זה ּכאׁשרלאו אמרּו, ְְֲֶֶֶַַָָ
ּבּדי הּמסיר איּכא "והא מלקּות: מחּיבי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֻהזּכירּו
ואזהרּתיּה לֹוקה. הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: ְְְְֵֶֶַַַַָָהארֹון?"
מצות ׁשהיא ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻמהכא,

עליה. ולֹוקין ְֲִֶֶַָָֹלאֿתעׂשה

ה'תש"ע מרחשון א' שני יום

  
       

― הכ"ג ּבלבד,הּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ּבּמקּדׁש ְְְְֲֲִִַַַַָֹלעבד

הּקרּבןׁשערים ּבעת הּׁשיר ואמירת ְְְֲִִִֵַַַַָָָ
 הּוא הּלוי "ועבד אמרֹו: ְְְִֵַַָָוהּוא

מֹועד" אהל אתֿעבדת  ספר יּולׁשֹון ְְֲִֵֵֶֶַֹֹ
רצה לא ואם יעבד; ― רצה אם אני ְֲֲִִִֵַַָָָָֹֹ"ׁשֹומע

― הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ―ְְֲִֵַַַַַָֹֹ
מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻעלּֿכרחֹו",
הלוּים עבֹודת מהֿהיא נתּבאר ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָעליו

ּבתמיד מקֹומֹות ּבכּמה הּזאת      ְְְִַַָָֹ
 ּומּדֹות   ּגםּֿכן ונתּבאר ְְִִֵֵַָ

מערכים ב' אּלאּבפרק ׁשיר אֹומרים ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ

אחר: ּבלׁשֹון זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָהלוּים
הלוּים" ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם "וׁשרת ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָֹ

 מערכים ב' ּבפרק ׁשרּותואמרּו "איזהּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ְֱִֵֵֵָּבׁשם

― הע"ב הּלוּיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻ
המיחדֹות מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ּבׁשּום ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֻמּלהתעּסק
עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ― והּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹלּכהנים,
ׁשּׁשּתי לפי ללוּים, המיחדֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻמןֿהעבֹודֹות
לכלֿ והלוּים, הּכהנים ּכלֹומר: האּלה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמׁשּפחֹות
ּבאה לפיכ ּבּמקּדׁש. מיחדת עבֹודה מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻמׁשּפחה
ּתעבֹוד ׁשּלא יחד, לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאזהרה
ּבמה ּכלֿקבּוצה אּלא ― האחרת ּבעבֹודת ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָאחת
עלֿעבדתֹו איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּׁשּנצטותּה,

ואלֿמּׂשאֹו"  ּבהן ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֶֶֶַַָָָָ
הּקדׁש אלּֿכלי א" הלוּים: על יתעּלה אמרֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּוא

ולאֿימתּו" יקרבּו לא ואלֿהּמזּבח   ְְְְִִֵֶַַָָֹֹֻ
ימתּו "ולא ואמר: הּכהנים אל לדּבר חזר ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻאחרּֿכ

ּגםֿאּתם" ּכֹוללּגםֿהם ׁשּגםֿאּתם, ּכלֹומר: ְֵֵֶֶֶַַַַַַ
מּלהתעּסק ׁשהזהרּתים ׁשּכמֹו הּזה. הּלאו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָאתכם
אּתם ּכ והּמזּבח, הּמקּדׁש ּכלי והיא: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבעבֹודתכם.

ספרי ּולׁשֹון ּבעבֹודתם. מּלהתעּסק מזהרים ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻ
 "יקרבּו לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ"אלּֿכלי

אּלא לי אין ענׁש. ― ימתּו" "ולא אזהרה: ―ְְִֵֶֶַָָָָֹֹֻ
ּכהנים הּכהנים; עבֹודת על ּומזהרין ׁשענּוׁשין ְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַָֹֹֻלוּים

ה עבֹודת ּגםֿהםעל לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? לוּים ְְֲִִִִֵַַַַַַַ
לחברּתּה מעבֹודה    ְֲֲֵֶַָָ

        
 ּוכבר ּגםֿאּתם. לֹומר: ּתלמּוד ― ְְִִֶַַַַַָמּנין?

יֹוחנן רּבי את לסּיע חנניה ּבן יהֹוׁשע רּבי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻּבּקׁש
אּתה ׁשּכבר !לאחֹורי חזֹור לֹו: אמר ְְֲֲֶֶֶַַַָָָָָֻּבןֿגדּגדה,
מןֿ ואּתה מןֿהּׁשֹוערים ׁשאני ,ּבנפׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָמתחּיב
הּמתעּסק ׁשּכלֿלוי ל נתּבאר הּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהמׁשֹוררים.
מיתה חּיב ― לֹו המיחדת עבֹודתֹו ׁשאינּה ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבעבֹודה
הלוּים, לעבֹודת יּגׁשּו לא הּכהנים וכן ׁשמים. ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹּבידי
ּבמלקּות. אם ּכי ּבמיתה אינם עברּו אם ְְְְִִִִֵֶַָָָָאּלא
לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש אלּֿכלי א" ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּובּמכלּתא:
לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? יהיּו נגעּו אם יכֹול ְְְְִִִִַַַָָָָיקרבּו"
אּלא לי אין חּיבין. הם עבֹודה מּׁשּום ― "א"ֲִִִֵֵֶַַָָָ
הלוּים עלֿידי הּכהנים הּכהנים, ידי על ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַַַֹֹהלוּים
וׁשם ּגםֿאּתם", "ּגםֿהם לֹומר: ּתלמּוד ְְִִֵֶַַַַַַָמּנין?

          
      

הּכהנים ואין ּבמיתה, ּכהנים ׁשל על "הלוּים ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹנאמר:
ּבלאֿתעׂשה". אּלא לוּים ׁשל ְְֲִִֶֶֶַַָֹעל

― הל"ב זרעהּמצוה לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ּולכּבדם ְְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָֹאהרן

וראׁשֹונה קֹודמת ו]כבֹוד [קדּׁשה   ְְְִֶֶָָָֻ
.להם נׁשמע לא ― לכ יסרבּו ְְְְֲִִֶַַָָָֹואפּלּו

ׁשּלקחם ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלֿזה
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת ְְְְְְֲַַַָָָָָלעבֹודתֹו
קדׁש מקריב הּוא אלהי אתֿלחם ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

"יהיהֿל  הּפרּוׁש ּובא  ְִֵֶַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: "לכלּֿדבר ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻ"וקּדׁשּתֹו"

."ראׁשֹון יפה מנה ולּטֹול ראׁשֹון, ְְִִִֵֶֶָָָּולבר
ספרא לׁשֹון וגם על" ― "וקּדׁשּתֹו" ְְְְְִִַַַָ

אנחנּו ּבּה נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָּכרחֹו";
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹואינה

לאלהיהם" יהיּו והיּו" ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶַָָָֹ
ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ― ְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹקדׁש"
נעּדיפּנּו מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ראּוי אינֹו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּזה
קדׁש" "והיּו אמר: לפיכ ּוגדּלה? ּכבֹוד לֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּונחּלק
ּוכבר מּום. ּובעל ּתמים ― ּכּלֹו המכּבד הּזרע ―ְְִֶַַַַַָָָֻֻ
לנהג צרי ואי להם, הראּויים הּתנאים ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנתּבארּו
מּכֹות ּבגמרא מפּזרים ּבמקֹומֹות זה, מנהג ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֻעּמהם

וזּולתן.וׁשּבתּובכֹורֹותוחּלין ְְְְִַָָָֻ

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות עֹובדים    ְְְִִָ

 ולא ּבכלֿׁשבּוע, מׁשמרת ְְְֲִֶֶַַָָֹֹּתעבד
ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא מערבת, הּכל יד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּתהיה
מקריב. ׁשּבא וכלֿמי ּבׁשוה עֹובדֹות ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּכלֿהּמׁשמרֹות

ּבדבריֿהּימים נתּבאר ּוכבר  ׁשּדוד ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
ונתּבאר מׁשמרֹות. כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ְְְְְֲִִִֵֵַָָָּוׁשמּואל

ׁשּנאמרּבסּכה והּכתּוב ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
הּלוי "וכיֿיבא אמרֹו: הּוא זֹו וגֹו'ּבמצוה ְְְְְִִִֵַָָָֹ

אלהיו ה' ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ּבכלֿאּות ְְְְְֱֵֵֵַַַָָָֹּובא
ּכחלק חלק ה' לפני ׁשם העמדים הלוּים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּככלֿאחיו

יאכלּו"  ספרי ּולׁשֹון  ְְִֵֵֹ
ּתלמּוד לעֹולם? יכֹול ― נפׁשֹו ּבכלֿאּות ְְְְַַַַָָָָ"ּובא

מכּנסין ׁשּיׂשראל ּבׁשעה ― ׁשערי מאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻלֹומר:
אחדּבׁשער .רגלים ּבׁשלׁשה ְְְִִֶַַָָָֹ

הּבאים הרגל ּבקרּבנֹות ׁשוֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָיכֹול
הרגל מחמת ׁשּלא    ֲֵֶֶֶַָֹ

לבד לֹומר: ּתלמּוד ?על ממּכריו ְְְִַַַַָָ
ואני ּבׁשּבּת אּתה לזה? זה אבֹות מהּֿמכרּו ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָהאבֹות.
מׁשמרֹות סּדּור על הסּכמתם ּכלֹומר: ְְְְְִִִַַַַַָָָּבׁשּבּתי";
ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ― ּכלֿׁשבּוע ְְְֲִֵַָָָָָָָהעבֹודה:

ּדכןהּתרגּום ּבׁשּבתא, ּדייתי מּמּטרּתא ּבר ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
אבהתא אתקינּו    . ְֲִַָָָ

סּכה ּגמרא ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְֲִִִֵָָָָָָֻ

ה'תש"ע מרחשון ב' שלישי יום

      
   
― הל"ג ללּבׁשהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

יעבדּו ואחרּֿכ ּולתפארת, לכבֹוד מיחדים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבגדים
בגדיֿקדׁש "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּולתפארת" לכבֹוד אחי לאהרן  ; ְְְְֲִִֶַָָָֹ
ּכּתנת" והלּבׁשּתם ּתקריב "ואתּֿבניו   ְְְְְֳִִֶַַָָָֹֻ

ּבגדים ׁשמנה ּכהּנה: ּבגדי הם ואּלּו  ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֻ
     ּגדֹול ְֵָֹלכהן

הדיֹוט לכהן וארּבעה   ְְְְֵֶַָָֹ
מןֿהּבגדים ּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד וכלּֿפעם .ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

עבֹודתֹו ― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה ְְְֲֲִֵַָָָָָֻהמיחדים
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּפסּולה;
אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְִִֶַַַָָָָֻרצֹוני

סנהדרין ּבידיּבגמרא מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ּבא לא זה ועל ְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמים.

ּכהּנה" להם והיתה וגֹו' אבנט אתם "וחגרּת ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹֻ
ּבפרּוׁשֹו ּובא , ׁשּבגדיהם "ּבזמן ְְְִִֵֵֶֶַָ

― עליהם ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ― ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻעליהם
לקּמן ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

  ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶָָָׁשּזר
ּבספרא  ― אתֿהחׁשן" עליו "וּיׂשם ְְִֶֶֶַַָָָָֹ

לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה זֹו ְְְְְְְִִִַָָָָָָָ"ּפרׁשה
ּבכלֿיֹום הּכּפּורים. יֹום ּולׁשרּות יֹום יֹום ְְְִִֵֵַָלׁשרּות

זהב ּבבגדי מׁשּמׁש     ְְְִֵֵַָָ
 "לבן ּבבגדי מׁשּמׁש הּכּפּורים ְְְְִִִֵֵַַָָּוביֹום

    נתּבאר ְְִֵָָּוכבר
עׂשה, מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבלׁשֹון

אמרם והּוא אהרן ׁשאין "ּומּנין ְְֲִִֵֶַַָָֹ
?הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלֹובׁש
אתֿמׁשה" ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש לֹומר: ְֲִֶֶֶַַַַַַָֹּתלמּוד

  אףֿעלּֿפי אּלּו, ׁשּבגדים ְְִִֵֶַַַָּכלֹומר,



צי           
      

הּכהנים ואין ּבמיתה, ּכהנים ׁשל על "הלוּים ְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹנאמר:
ּבלאֿתעׂשה". אּלא לוּים ׁשל ְְֲִִֶֶֶַַָֹעל

― הל"ב זרעהּמצוה לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ּולכּבדם ְְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָֹאהרן

וראׁשֹונה קֹודמת ו]כבֹוד [קדּׁשה   ְְְִֶֶָָָֻ
.להם נׁשמע לא ― לכ יסרבּו ְְְְֲִִֶַַָָָֹואפּלּו

ׁשּלקחם ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלֿזה
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת ְְְְְְֲַַַָָָָָלעבֹודתֹו
קדׁש מקריב הּוא אלהי אתֿלחם ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

"יהיהֿל  הּפרּוׁש ּובא  ְִֵֶַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: "לכלּֿדבר ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻ"וקּדׁשּתֹו"

."ראׁשֹון יפה מנה ולּטֹול ראׁשֹון, ְְִִִֵֶֶָָָּולבר
ספרא לׁשֹון וגם על" ― "וקּדׁשּתֹו" ְְְְְִִַַַָ

אנחנּו ּבּה נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָּכרחֹו";
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹואינה

לאלהיהם" יהיּו והיּו" ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶַָָָֹ
ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ― ְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹקדׁש"
נעּדיפּנּו מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ראּוי אינֹו ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּזה
קדׁש" "והיּו אמר: לפיכ ּוגדּלה? ּכבֹוד לֹו ְְְְִֵֶַַָָָָָֹֻּונחּלק
ּוכבר מּום. ּובעל ּתמים ― ּכּלֹו המכּבד הּזרע ―ְְִֶַַַַַָָָֻֻ
לנהג צרי ואי להם, הראּויים הּתנאים ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹנתּבארּו
מּכֹות ּבגמרא מפּזרים ּבמקֹומֹות זה, מנהג ְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֻעּמהם

וזּולתן.וׁשּבתּובכֹורֹותוחּלין ְְְְִַָָָֻ

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות עֹובדים    ְְְִִָ

 ולא ּבכלֿׁשבּוע, מׁשמרת ְְְֲִֶֶַַָָֹֹּתעבד
ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא מערבת, הּכל יד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּתהיה
מקריב. ׁשּבא וכלֿמי ּבׁשוה עֹובדֹות ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּכלֿהּמׁשמרֹות

ּבדבריֿהּימים נתּבאר ּוכבר  ׁשּדוד ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
ונתּבאר מׁשמרֹות. כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ְְְְְֲִִִֵֵַָָָּוׁשמּואל

ׁשּנאמרּבסּכה והּכתּוב ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָָָֻֻ
הּלוי "וכיֿיבא אמרֹו: הּוא זֹו וגֹו'ּבמצוה ְְְְְִִִֵַָָָֹ

אלהיו ה' ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ּבכלֿאּות ְְְְְֱֵֵֵַַַָָָֹּובא
ּכחלק חלק ה' לפני ׁשם העמדים הלוּים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּככלֿאחיו

יאכלּו"  ספרי ּולׁשֹון  ְְִֵֵֹ
ּתלמּוד לעֹולם? יכֹול ― נפׁשֹו ּבכלֿאּות ְְְְַַַַָָָָ"ּובא

מכּנסין ׁשּיׂשראל ּבׁשעה ― ׁשערי מאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻלֹומר:
אחדּבׁשער .רגלים ּבׁשלׁשה ְְְִִֶַַָָָֹ

הּבאים הרגל ּבקרּבנֹות ׁשוֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָיכֹול
הרגל מחמת ׁשּלא    ֲֵֶֶֶַָֹ

לבד לֹומר: ּתלמּוד ?על ממּכריו ְְְִַַַַָָ
ואני ּבׁשּבּת אּתה לזה? זה אבֹות מהּֿמכרּו ְְְֲִֶֶַַַַַָָָָָָהאבֹות.
מׁשמרֹות סּדּור על הסּכמתם ּכלֹומר: ְְְְְִִִַַַַַָָָּבׁשּבּתי";
ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ― ּכלֿׁשבּוע ְְְֲִֵַָָָָָָָהעבֹודה:

ּדכןהּתרגּום ּבׁשּבתא, ּדייתי מּמּטרּתא ּבר ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָ
אבהתא אתקינּו    . ְֲִַָָָ

סּכה ּגמרא ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְֲִִִֵָָָָָָֻ

ה'תש"ע מרחשון ב' שלישי יום

      
   
― הל"ג ללּבׁשהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

יעבדּו ואחרּֿכ ּולתפארת, לכבֹוד מיחדים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבגדים
בגדיֿקדׁש "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּולתפארת" לכבֹוד אחי לאהרן  ; ְְְְֲִִֶַָָָֹ
ּכּתנת" והלּבׁשּתם ּתקריב "ואתּֿבניו   ְְְְְֳִִֶַַָָָֹֻ

ּבגדים ׁשמנה ּכהּנה: ּבגדי הם ואּלּו  ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֻ
     ּגדֹול ְֵָֹלכהן

הדיֹוט לכהן וארּבעה   ְְְְֵֶַָָֹ
מןֿהּבגדים ּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד וכלּֿפעם .ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

עבֹודתֹו ― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה ְְְֲֲִֵַָָָָָֻהמיחדים
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּפסּולה;
אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְִִֶַַַָָָָֻרצֹוני

סנהדרין ּבידיּבגמרא מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ּבא לא זה ועל ְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמים.

ּכהּנה" להם והיתה וגֹו' אבנט אתם "וחגרּת ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹֻ
ּבפרּוׁשֹו ּובא , ׁשּבגדיהם "ּבזמן ְְְִִֵֵֶֶַָ

― עליהם ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ― ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻעליהם
לקּמן ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

  ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶָָָׁשּזר
ּבספרא  ― אתֿהחׁשן" עליו "וּיׂשם ְְִֶֶֶַַָָָָֹ

לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה זֹו ְְְְְְְִִִַָָָָָָָ"ּפרׁשה
ּבכלֿיֹום הּכּפּורים. יֹום ּולׁשרּות יֹום יֹום ְְְִִֵֵַָלׁשרּות

זהב ּבבגדי מׁשּמׁש     ְְְִֵֵַָָ
 "לבן ּבבגדי מׁשּמׁש הּכּפּורים ְְְְִִִֵֵַַָָּוביֹום

    נתּבאר ְְִֵָָּוכבר
עׂשה, מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבלׁשֹון

אמרם והּוא אהרן ׁשאין "ּומּנין ְְֲִִֵֶַַָָֹ
?הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻלֹובׁש
אתֿמׁשה" ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש לֹומר: ְֲִֶֶֶַַַַַַָֹּתלמּוד

  אףֿעלּֿפי אּלּו, ׁשּבגדים ְְִִֵֶַַַָּכלֹומר,



צי          
      

ׁשהם ואבני זהב ׁשהם ― הּיפי ּבתכלית ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹׁשהם
יתּכּון לא ― היקרֹות מןֿהאבנים וזּולתן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָֹויׁשפה
ה' ׁשּצּוה הּמצוה, לקּיּום אּלא ּבהם, ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָלהתנאֹות
ּתמיד אּלּו ּבגדים ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹאתֿמׁשה,
ב' ּבפרק ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻּבּמקּדׁש.

ּכּפּוריםמּזבחים ּבמּסכת ּובמקֹומֹות  ְְְִִִִִֶֶַָ
וסּכה ְָֻ

― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן ְְְִִֵֶֶָָָֹמעיל
ּוגבּול   אמרֹו והּוא ְְְָ

יּקרע" לא יהיהּֿלֹו תחרא "ּכפי יתעּלה:  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
חּיב ― ּבהן וכּיֹוצא ּבּמסּפרים ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָוהּקֹורעֹו

ְַמלקּות.

― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
:יתעּלה אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹהחׁשן

האפֹוד" מעל החׁשן "ולאֿיּזח יהיה אּלא ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹ
מּכֹות ּובסֹוף לֹו. ּגםּֿכן,מחּבר אמרּו ְְְֵַַָָֻ

אתֿ מזח איּכא והא מלקּות: מחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּכׁשהזּכירּו
הּנה החׁשן" מ"ּלאֿיּזח מהכא ואזהרּתיּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן?

לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל ְְִֵֵֵֶֶַַָנתּבאר

― הע"ג מּלהּכנסהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום להֹורֹות אֹו ְְְִִִֵַַָָָָלּמקּדׁש
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשכרּות, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָּכׁשאנחנּו
מֹועד אלֿאהל ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ"יין

וגֹו'" יׂשראל אתּֿבני ּולהֹורת וגֹו'   ְְְְְִֵֵֶָֹ
הּתלמּוד ּולׁשֹון רביעית אל"ׁשתה ְְְִִַַַָָ

ׁשּׁשתּויי והּוא: חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹיֹורה".
עם ולּמזּבח האּולם מּבין להּכנס להם אסּור ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָיין
עבד ואם מלקּות; חּיב ― נכנס ואם ְְְְִִִֵַַַַַָָָָּכלֿההיכל,
ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ― ׁשתּוי ְְִִִִֵֶַָָָָָּכׁשהּוא

מן ּדבר ―ׁשתה ועבד לּיין ּפרט המׁשּכרים ְְְְִִִַַַַַָָָָָָ
ׁשּמֹורה וכלֿמי מיתה; לא ּבלבד, מלקּות ְְְִִִֶֶַַָָָָֹחּיב
הרי ― יׂשראל אֹו ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָֹּכׁשהּוא
ׁשאר אֹו יין ׁשתּוי ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר ְְִֵֵֶַַָָהּוא

ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ֿאל "יין ְְְְִִִַַַַָ
מׁשּכרין? ׁשאר לרּבֹות מּנין יין. אּלא לי אין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָּתׁשּת",
על יין? נאמר לּמה ּכן אם "וׁשכר". לֹומר: ְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָּתלמּוד
ּבאזהרה" ּכלֿהמׁשּכרין ׁשאר ועל ּבמיתה ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָהּיין

אּלא חּיב ׁשאינֹו "מּנין אמרּו: ְְִִֵֶֶַַָָָָוׁשם

אּת ּובני אּתה לֹומר: ּתלמּוד עבֹודה? ְְֲִִֶַַַַָָָָּבׁשעת
יהיּו "יכֹול אמרּו: וׁשם מֹועד". אלֿאהל ְְְְֲִֵֶֶֶָָָֹֹּבבאכם
לֹומר: ּתלמּוד ההֹוריה על מיתה חּיבין ְְִִִֵַַַַַָָָָָיׂשראל
ּובני אּתה תמתּו", ולא וגֹו' אּת ּובני ְְִֶֶַַָָָָָָֹֻ"אּתה
ההֹוריה". על מיתה חּיבין יׂשראל ואין ְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּבמיתה,

מּכרתֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הקס"ג הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם לּמקּדׁש מּלהּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

מקּבצים ׁשאינם האבלים ׁשעֹוׂשים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָּכדר
יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿׂשערם, ְְְְְְִִֶֶַַָָָּומסּדרים

אלּֿתפרעּו" "ראׁשיכם לא הּתרגּום: אמר ְְִֵֶַַַַָָָָ
ּוביחזקאל ּפרּוע. תרּבּון ּופרע" ואמר: ּבאר ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

"וראׁשֹו ּבּמצרע: יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". ְְְְְְִֵֵֶַַַָָֹֹֹלא
פרּוע" יהיה  יגּדל" ּבספרא: אמרּו ְְְְְִִֵֶַַָָָ

אלּֿתפרעּו" "ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ועֹוד ְְְְִִֵֶֶַַָָָּפרע".
ּגדֹול ּבכהן זה לאו נכּפל ּוכבר ּתגּדלּו. אל ―ְְְְְִֵֶַַַָָָֹ

יפרע" לא "אתֿראׁשֹו ואמר:  וכפל ְְְִֶַַָָָֹֹ
ּולאיתמר לאלעזר ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,
ּבלבד, הּמת מחמת ׁשהּוא אלּֿתפרעּו", ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָ"ראׁשיכם
מּתר; יהיה אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה אם ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֻאבל
ּכדי העבֹודה מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ּבכהן ּבאר ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹלפיכ
ּכלֹומר: ּבמיתה, זה לאו על והעֹובר נאה. ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיהא
ׁשּבמיתה אּלּו ּובכלל ראׁש. ּפרּוע ּכׁשהּוא ׁשּמׁש ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָֹאם

  ולא" ׁשּנאמר: ראׁש, ְְֱֵֶֶַֹֹּפרּועי
תמתּו"  ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש נכנס אם אבל ; ְְְְֲִִִַַַָָָֻ

ּבמיתה. לא ּבאזהרה, זה הרי ― עבד ּדלא ְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹֹראׁש

― הקס"ד הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָמּלהּכנס

ו לאֿתפרמּו תמתּו""ּובגדיכם ּולׁשֹוןלא ְְְְִִֵֶָֹֹֹֻ
ּתקרעּו אל ― לאֿתפרמּו "ּבגדיכם ְְְְְִִִִֵֶַָֹֹספרא:
"ּובגדיו ּגדֹול: ּבכהן נכּפל זה לאו וגם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבגדיכם".

יפרם" לא  ׁשּלא אפּלּו ּגדֹול ׁשּכהן ודע ְְֲִִֵֶֶַָֹֹֹֹ
ׁשּמת מת על ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָּבׁשעת
ּובספרא הּזה. אתֿהּלאו ּכפל זֹו ּתֹוספת ּובגלל ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָלֹו,

 יפרם לא ּובגדיו יפרע לא ְְְִִָָָֹֹֹֹ"ראׁשֹו
על ּופֹורמין ּפֹורעין אדם ׁשּבני ּכדר מתֹו, על ―ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

מּלמּטן ּפֹורם ּגדֹול ּכהן ּכיצד? מתיהן. ְִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
  וכלֿמי מלמעלן". ְְְְְִִֶַַָָוההדיֹוט

לפי מיתה, חּיב הּוא ּגם ― קרּועים ּובגדיו ְְְִִִֶַַַָָָָָׁשעבד

          
      

הּכניסה אבל אחד. ּבגדים ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּדין
ּבלבד ּגדֹול וכהן ּבלאו. היא הרי זה ּבמּצב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹלּמקּדׁש
נכנס לא אפּלּו ולפרֹום לפרֹוע לעֹולם לֹו ְְְְְֲִִִִַָָָֹאסּור
ּבזה. הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו החּלּוק וזהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלּמקּדׁש,

ה'תש"ע מרחשון ג' רביעי יום

    
       

― הס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ּבכלֿעת, לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמּלהּכנס
"ואלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשכינה. לפני ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָויראה

אלֿהּקדׁש" ּבכלֿעת יבא  ּבלאו ויׁש ְְְֵֵֶֶַָָָֹֹ
מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ׁשּכהן והּוא: ּגבּולֹות, חּלּוק ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻזה
ּבּזמן אּלא הּכּפּורים ּביֹום אפּלּו הּקדׁשים ְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָֹלקדׁש
להיכל מּלהּכנס מזהר ּכלּֿכהן וכן לעבֹודה. ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹֻהּידּוע

ּבזמן זּולתי הּׁשנה עניןּבכלֿימֹות וקּצּור העבֹודה. ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָ
ׁשרּׁשאי לּמקֹום יּכנס לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: ִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּלאו
ּגדֹול ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹלהּכנס
זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבפנים
לקדׁש נכנס אם העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹונכנס
להיכל נכנס ואם מיתה; חּיב זה הרי ― ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקדׁשים

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. חּיב זה הרי ― ְְְֲִֵֶַַָָ
;הּכּפּורים יֹום זה ― ּבכלֿעת" "ואלֿיבא :ְְִִֵֶַַָָֹ

הּׁשנה; ּכלֿימֹות ׁשאר לרּבֹות ― ְְְֶֶַַַָָָָֹ"אלֿהּקדׁש"
על יכֹול ּכלֿהּבית. על להזהיר ― לּפרכת" ְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ"מּבית
"אלּֿפני לֹומר: ּתלמּוד ― ּבמיתה ְְְִִֵֶַַַַָָּכלֿהּבית
ּכיצד? הא ימּות". ולא עלֿהארן אׁשר ְֲֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּכּפרת
ּכלֿהּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, הּכּפרת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹאלּֿפני

מנחֹות ּובגמרא "עלּבאזהרה". ּבפרּוׁש: אמרּו ְְְְְְִֵַַָָָָָָ
ּבארּבעים". ְְִֵַַָָההיכל

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת מןֿהּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת

תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח  ּגם ונכּפל ְְְִִֵֵֶֶַַַֹֹ
יצא" לא "ּומןֿהּמקּדׁש ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹלאו

  ספרא ּולׁשֹון  : ְְִָ
וׁשּלא העבֹודה ּבׁשעת יכֹול מֹועד" אהל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ"ּומּפתח
לא "ּומןֿהּמקּדׁש לֹומר: ּתלמּוד העבֹודה, ְְְֲִִִַַַַָָָֹּבׁשעת
העבֹודה. ּבׁשעת אֹומר הוי ― יחּלל", ולא ְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַָָֹיצא

עליכם" ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן  אּלא לי אין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָ
יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹאהרן

לכלֿהּכהנים מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹּבׁשעת
ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֶֶֶַַַַָׁשּבכלֿהּדֹורֹות?
ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש ודע ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹעליכם".

אתֿהּמּטה :ּבאמרֹו הּכתּוב ּפׁשט וזהּו ְְְְִֶֶַַַָָָ
ב' ּבפרק נתּבאר וכ יצא", לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ"ּומןֿהּמקּדׁש

יֹוצאמּסנהדרין אינֹו ― מת לֹו מת ׁשאם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַ
"ּומןֿ ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָאחר
לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד יצא". לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻהּמקּדׁש

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ריןּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַָָ
,"יחּלל ולא יצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש אמרֹו: ,ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹ

אחר הא יצא ׁשּלא   ֵֵֵֶַָֹ
לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ּכהן ּכלֹומר: חּלל"; ―ְְִֵֵֶֶַָֹ

,ּכ על מזהר הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא ְְֲֲֵֵֶַַַָָֻלעבֹוד
ּוכבר הּזה. מןֿהּלּמּוד אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּכלֹומר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל הדיֹוטנתּבאר ׁשּכהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּנה אֹונן. ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹאֹונן
עׂשאהּו יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹנתּבאר
חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― אזהרה לא ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֻׁשלילה,
"ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט אֹונן. ׁשהּוא ְְְִֵֶֶַַַַָָֹאףֿעלּֿפי

ׁשהּוא הּקֹודם לּלאו טעם יחּלל" לא" ְֵֵֶַַַַַָֹ
הענינים ּבׁשּתי א יחּלל. ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹיצא",

  הגדול הכהן יצא" ש"לא
אונן. שהוא העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר

אין אונן) מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט ֵשכהן
הּזה אתֿהּלאו למנֹות ראּוי   ְִֶֶַַָָ

       
 למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַָּבפני

אתֿהּכללים ׁשהבין .זה למאמר ׁשּקדמּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ
לא ראׁשֹו ׁשהם: אּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּוכבר
― יצא לא ּומןֿהּמקּדׁש יפרם, לא ּובגדיו ְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹֹיפרע,
ׁשּנכּפלה ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֻנכּפלּו
מסּים, ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָֻאזהרתֹו
לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹוׁשּׁשלׁשת
ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ּבעצמם הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ּתפרעּו, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹאל
הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה תצאּו; לא ְְֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמֹועד
ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: לאלעזר ּכלֹומר ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָהֹודיעם,
האסּורים ּדברים לכם הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה ְְְְֲִִֶָָָָָָֹֻלצרה
ׁשהייתם, ּכמֹו מזהרים נׁשארים אּתם אּלא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻעליכם,
מןֿהּמקּדׁש ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת ְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹעל
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הּכניסה אבל אחד. ּבגדים ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשּדין
ּבלבד ּגדֹול וכהן ּבלאו. היא הרי זה ּבמּצב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹלּמקּדׁש
נכנס לא אפּלּו ולפרֹום לפרֹוע לעֹולם לֹו ְְְְְֲִִִִַָָָֹאסּור
ּבזה. הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו החּלּוק וזהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלּמקּדׁש,

ה'תש"ע מרחשון ג' רביעי יום

    
       

― הס"ח ּגדֹולהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ּבכלֿעת, לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמּלהּכנס
"ואלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשכינה. לפני ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָויראה

אלֿהּקדׁש" ּבכלֿעת יבא  ּבלאו ויׁש ְְְֵֵֶֶַָָָֹֹ
מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ׁשּכהן והּוא: ּגבּולֹות, חּלּוק ְְְְִִִֵֵֶֶַָָֹֻזה
ּבּזמן אּלא הּכּפּורים ּביֹום אפּלּו הּקדׁשים ְְְֲֳִִִִֶֶַַַַָָֹלקדׁש
להיכל מּלהּכנס מזהר ּכלּֿכהן וכן לעבֹודה. ְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹֻהּידּוע

ּבזמן זּולתי הּׁשנה עניןּבכלֿימֹות וקּצּור העבֹודה. ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָ
ׁשרּׁשאי לּמקֹום יּכנס לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: ִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹהּלאו
ּגדֹול ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָֹלהּכנס
זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבפנים
לקדׁש נכנס אם העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֹונכנס
להיכל נכנס ואם מיתה; חּיב זה הרי ― ְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּקדׁשים

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. חּיב זה הרי ― ְְְֲִֵֶַַָָ
;הּכּפּורים יֹום זה ― ּבכלֿעת" "ואלֿיבא :ְְִִֵֶַַָָֹ

הּׁשנה; ּכלֿימֹות ׁשאר לרּבֹות ― ְְְֶֶַַַָָָָֹ"אלֿהּקדׁש"
על יכֹול ּכלֿהּבית. על להזהיר ― לּפרכת" ְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹ"מּבית
"אלּֿפני לֹומר: ּתלמּוד ― ּבמיתה ְְְִִֵֶַַַַָָּכלֿהּבית
ּכיצד? הא ימּות". ולא עלֿהארן אׁשר ְֲֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹהּכּפרת
ּכלֿהּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, הּכּפרת ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹאלּֿפני

מנחֹות ּובגמרא "עלּבאזהרה". ּבפרּוׁש: אמרּו ְְְְְְִֵַַָָָָָָ
ּבארּבעים". ְְִֵַַָָההיכל

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת מןֿהּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת

תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח  ּגם ונכּפל ְְְִִֵֵֶֶַַַֹֹ
יצא" לא "ּומןֿהּמקּדׁש ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹלאו

  ספרא ּולׁשֹון  : ְְִָ
וׁשּלא העבֹודה ּבׁשעת יכֹול מֹועד" אהל ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ"ּומּפתח
לא "ּומןֿהּמקּדׁש לֹומר: ּתלמּוד העבֹודה, ְְְֲִִִַַַַָָָֹּבׁשעת
העבֹודה. ּבׁשעת אֹומר הוי ― יחּלל", ולא ְְְֱֲִֵֵֵֵֵַַָָֹיצא

עליכם" ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן  אּלא לי אין ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָ
יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָֹאהרן

לכלֿהּכהנים מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ְְֲֲִִִִִִַַַַָָָָֹּבׁשעת
ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן לֹומר: ּתלמּוד ְְְִִֶֶֶַַַַָׁשּבכלֿהּדֹורֹות?
ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש ודע ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָֹֹעליכם".

אתֿהּמּטה :ּבאמרֹו הּכתּוב ּפׁשט וזהּו ְְְְִֶֶַַַָָָ
ב' ּבפרק נתּבאר וכ יצא", לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ"ּומןֿהּמקּדׁש

יֹוצאמּסנהדרין אינֹו ― מת לֹו מת ׁשאם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַ
"ּומןֿ ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָאחר
לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד יצא". לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻהּמקּדׁש

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ריןּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַָָ
,"יחּלל ולא יצא לא "ּומןֿהּמקּדׁש אמרֹו: ,ְְְְִִֵֵֵַַָָֹֹ

אחר הא יצא ׁשּלא   ֵֵֵֶַָֹ
לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ּכהן ּכלֹומר: חּלל"; ―ְְִֵֵֶֶַָֹ

,ּכ על מזהר הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא ְְֲֲֵֵֶַַַָָֻלעבֹוד
ּוכבר הּזה. מןֿהּלּמּוד אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶַַַַָֹּכלֹומר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל הדיֹוטנתּבאר ׁשּכהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
הּנה אֹונן. ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹאֹונן
עׂשאהּו יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָֹנתּבאר
חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― אזהרה לא ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֻׁשלילה,
"ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט אֹונן. ׁשהּוא ְְְִֵֶֶַַַַָָֹאףֿעלּֿפי

ׁשהּוא הּקֹודם לּלאו טעם יחּלל" לא" ְֵֵֶַַַַַָֹ
הענינים ּבׁשּתי א יחּלל. ׁשּלא ּכדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹיצא",

  הגדול הכהן יצא" ש"לא
אונן. שהוא העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר

אין אונן) מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט ֵשכהן
הּזה אתֿהּלאו למנֹות ראּוי   ְִֶֶַַָָ

       
 למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְִִִֵֵֶַָּבפני

אתֿהּכללים ׁשהבין .זה למאמר ׁשּקדמּו ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָ
לא ראׁשֹו ׁשהם: אּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹֹֹּוכבר
― יצא לא ּומןֿהּמקּדׁש יפרם, לא ּובגדיו ְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹֹיפרע,
ׁשּנכּפלה ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָֹֻנכּפלּו
מסּים, ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על ְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָָֻאזהרתֹו
לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹוׁשּׁשלׁשת
ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ּבעצמם הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָאּלּו
אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ּתפרעּו, ְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹאל
הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה תצאּו; לא ְְֵֵֵֶֶַַָָָֹֹמֹועד
ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: לאלעזר ּכלֹומר ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָהֹודיעם,
האסּורים ּדברים לכם הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה ְְְְֲִִֶָָָָָָֹֻלצרה
ׁשהייתם, ּכמֹו מזהרים נׁשארים אּתם אּלא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֻעליכם,
מןֿהּמקּדׁש ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת ְְְְִִִִִִִַַַַָָָֹעל
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לנּו לבאר ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָֹּבׁשעת
ּבלבד העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ְְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָׁשּלאו
ענין לבאּור ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָחּיבין
מּמה תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ְְִִֵֵֶֶַַָֹֹאמרּו
ואףֿעלּֿפי יצא"; לא "ּומןֿהּמקּדׁש ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָֹּׁשּנאמר:
ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה הּלאוין מן ּבכלֿלאו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשחּיבּו
יתרּבה לא הרי ― ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוסף, ענין ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹּגדֹול

מהּֿׁשהקּדמנּו ׁשהבין למי הּמצות מסּפר ּבכ ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹ
ּדבר יעׂשה ׁשּלא הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה ְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹלפי

זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת ְְֲִִֵֵַָָָָֹמּכלֿאּלּו

― הל"א להֹוציאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מןֿהּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּטמאים
טמא וכל וכלֿזב ּכלֿצרּוע מןֿהּמחנה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ"ויׁשּלחּו

לנפׁש"  הּוא ּכאן האמּור זה ּומחנה ֲֶֶֶַָָָָָ
ּכמֹו העזרה, לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה ְְְֲֲִֵֶַָָָָָמחנה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו     ְְְֵֵֵֶֶַָ
ספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. ּבפרּוׁש   ְְְְִִֵֵַָ

ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ"ויׁשּלחּו
ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". לּמקּדׁש ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻיּכנסּו
אׁשר איׁש ב "ּכיֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָאחר,
אלֿמחּוץ ויצא מּקרהֿלילה טהֹור ְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹלאֿיהיה

לּמחנה"  מחּוץ" ּבאמרֹו ּכאן רצה ְְֲִֶַַָָָָ
זֹו ּבמצוה ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָלּמחנה":

ּתׁשּלחּום" לּמחנה "אלֿמחּוץ עצמּה:   ְְְֲִֶֶַַַַָ
ּפסחים לּמחנה"ּובגמרא אלֿמחּוץ "ויצא ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

אתּֿבני "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּומּנין ּבעׂשה"; ― מןֿהּמחנה ויׁשּלחּו ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָיׂשראל

אתּֿב יטּמאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד לאֿתעׂשה? ְְְְְֲֶֶַַַַֹֹ
ּובספרי מחניהם".  ֿאל ויצא ְְְֲִֵֵֶֶַָָ

עׂשה. מצות ― לּמחנה ְֲֲִִֵֶַַַמחּוץ

― הע"ז ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
לכלֿהּמקּדׁש ּכמֹוהּומּלהּכנס אׁשר ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

לּדֹורֹות ניקנֹור מּׁשער ּכלֿהעזרה ֲִִַַַָָָָָ
אמרֹו והּוא יׂשראל, עזרת ּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָולפנים,

אתֿמחניהם" יטּמאּו "ולא ּכלֹומר:יתעּלה: ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹ
מּכֹות ּובגמרא ׁשכינה. אלמחנה "הּבא אמרּו: ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

― ענׁש אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹהּמקּדׁש
ונכרתה" טּמא ה' "אתֿמקּדׁש  ; ְְְְִִִֵֶַָ

ּובּמכלּתא: אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה
מןֿהּמחנה" ויׁשּלחּו יׂשראל אתּֿבני "צו   ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָ

יטּמאּו "ולא אמר: ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ּבעׂשה. ―ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָֹֹ
ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאתֿמחניהם".
תבא" לא "ואלֿהּמקּדׁש ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָֹֹאחר,

  :ׁשּנאמר "לפי אמרּו: ְְְְֱִִֶֶַָָּובספרא
ימתּו" ולא מּטמאתם אתּֿבניֿיׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻֻ"והּזרּתם

  "מאחֹוריו ּבין מּתֹוכֹו ּבין אני ֲֲִִֵֵֵֵַָׁשֹומע
ּכׁשהּוא מאחֹוריו ּבּמקּדׁש הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ―ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָ
ּבּיֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ― ּכרת מתחּיב ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָטמא
הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר וׁשם תבא". לא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ואלֿהּמקּדׁש
ּבספרא אמרּו ועֹוד ּבזה. ׁשוה טמאים ׁשאר ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָודין

 לא "ואם יתעּלה: אמרֹו ְְְִִֶַַָֹעל
עונֹו" ונׂשא ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס  הא" ְְְְֲִֵַָָָָָֹֹ

ּגּופֹו רחיצת על ּכיצד?  ,ּכרת ענּוׁש ― ְִֵֵַַַָָ
מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ּבארּבעים. ― ּבגדיו ּכּבּוס ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָועל
וכּו'". וענׁש הזהיר וקדׁשיו, מקּדׁש ּבטמאת ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֻאּלא
מזיד הּוא אם זה, לאו על ׁשהעֹובר נתּבאר ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָּוכבר
עֹולה קרּבן חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ּכרת: חּיב ―ְְִֵֵֶַַַָָָָ
עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָֹויֹורד,
ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִֵֵָָָּוכבר

ּבזבחים.ּוכרתֹותּובהֹוריֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִֵַָָָ

― הע"ח ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
 ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָמּלהּכנס

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו הּבית, הר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַלּדֹורֹות:
   הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְִִִִֵֵַַָָוׁשם

על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ׁשּבא והּכתּוב הּבית ְְְְִֶֶַַַַַָָָָלהר
הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "לא מקרהֿלילה: ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹטמא

  ּפסחים ּגםּֿכן:ּובגמרא אמרּו ְְְִִֵַָָָָ
לּמחנה" אלֿמחּוץ מחנה"ויצא זה ― ְֲֲִֶֶֶֶַַַָָ

עׂשה; מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹׁשכינה,
לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא ְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָֹֹ"ולא

ואידימתקיף אידי ואימא רבינא: ליּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
    ּבמחנה זה) והן ְֲֵַזה

ּכן אם ולאֿתעׂשה? ּבעׂשה עליו ולעבֹור ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשכינה,
לֹו היה ּכלֹומר: ,אלּֿתֹו יבֹוא ולא קרא ְְְְִֶַָָָָֹֹנכּתב
לי? לּמה "הּמחנה" ― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא ְֲִֶֶַַַָָָֹלֹומר:
ּכלֹומר לוּיה. מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָלּתן
ספרי ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ְְֲִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּגם

מצות זֹו ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא ְֲִֶֶַַַָֹֹ"לא
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹלאֿתעׂשה.

ּבפרּוׁשנּו. ּכלים ְִֵֵֵֶֶַמּסכת

          
      

ה'תש"ע מרחשון ד' חמישי יום

    
        

― הע"ה טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹמּלעבֹוד,
אתֿׁשם יחּללּו ולא בניֿיׂשראל מּקדׁשי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"ויּנזרּו

קדׁשי"  מּסנהדרין ט' ּובפרק ְְְְִִִֶֶֶַָ
ּדכתיב: ּבמיתה? ׁשהּוא ׁשּׁשּמׁש לטמא "מּנין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָאמרּו:
יחּללּו". ולא וגֹו' ויּנזרּו ואלּֿבניו אלֿאהרן ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹּדּבר

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר  ְְְְִֵֵַַַָָֻ
ּכאן ּכ ׁשמים, ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ְִִִִֵֵֶַַָָָָּכׁשם
ועבדּו חּללּו אם קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו "ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹאמרֹו:

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ְְִִִִֵַָָָָָֻּבטמאה

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
      ,ֲִַמּלעבֹוד

והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָאףֿעלּֿפי
ׁשם יחּללּו "ולא הּכהנים: על יתעּלה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹֹאמרֹו

אלהיהם"  חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְֱֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּׁשּמׁש: יֹום טבּול ּכלֹומר: ― ׁשמים ּבידי ְְִִִִֵֵֶַַָָמיתה
הּוא אּלא ּבּתֹורה, מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא ְְֱֶֶֶַַָָָָֹֹוזה

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. אמרּוּפרּוׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ
ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹּבפרּוׁש

אלהיהם" ׁשם עניןיחּללּו אינֹו "אם אמרּו: ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹ
לטבּול ענין ּתנהּו ― נתּבאר ׁשּכבר לפי ― ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָלטמא

ויליף ׁשּׁשּמׁש. יֹום  חּלּול חּלּול ְִִִִֵֶָ
     ׁשם ּומנּוהּו ."ָָ
מיתה. מחּיבי ְְְִִֵַָֻמכלל

― הכ"ד ּבלבדהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
להּכנס ׁשּיצטרכּו ּכלּֿפעם ורגליהם ידיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלרחץ
קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה לקרב אֹו ְְְֲִִִִֵַַָָָֹלהיכל
אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ורגלים, ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹידים
אלֿאהל ּבבאם ואתֿרגליהם אתֿידיהם מּמּנּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּובניו

מֹועד"  העֹובר זֹו עׂשה ּומצות ְֲִֵֵֵַָ
ׁשּכהן ּכלֹומר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעליה
חּיב ― ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש
"ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָמיתה

ימתּו" ולא זֹומים מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק ּבׁשלמּות  ְְְִִִֵֶֶָ

― הס"ט ּבעלהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ

הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל מּלהּכנס ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמּום
אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ולּמזּבח, האּולם ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָּובין
לא ואלֿהּמזּבח יבא לא אלֿהּפרכת א" ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:

וגֹו'" יּגׁש  ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵַָָ
טהרֹות    האּולם ׁשּמּבין ְִֵֶָָָ

ּופרּועי מּומין לבעלי אסּור ּכלֿההיכל עם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָולּמזּבח
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש  ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

יבא לא "אלֿהּפרכת והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּׁשני
מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹואלֿהּמזּבח
הּדין להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם האחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּבלעדי
להם ׁשאסּור הּמקֹום הגּבלת והּוא אחד, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָּבענין
ולפנים, מןֿהּמזּבח ונכנס ׁשהּזיד ּומי אליו. ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלהּכנס

לֹוקה. ― עבֹודה לׁשם ׁשּלא ְֲֲִֵֶֶָֹאפּלּו

― ׁשבעים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַָָָָָ
מּום ּבעל אמרֹו:ׁשהזהר והּוא מּלעבֹוד, ְְְֲִֶַַַַָֻ

יקרב" לא מּום בֹו יהיה "אׁשר הּכּונה ְְֲִִֶֶַַַָָֹ
― מּום ּבעל ּוכׁשעֹובד לעבֹודה; יקרב לא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּבזה:

ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ּבעל "אין ְְְְִֵֶַַָָָ
ּבאזהרה". אּלא ּבמיתה ְְְִֶַָָָָמּום

― הע"א מּוםהּמצוה ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ּכלֿזמן מּלעבֹוד עֹובר ְֲִֵֵֶַַַָ

     
לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְֲִִֶֶַָָֹוהּוא

יקרב" ספרא בֹוּולׁשֹון יהיה "אׁשר ְְְְֲִִִֶֶָָ
מּנין? עֹובר מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין ִִִֵֵֶַַָָמּום",
לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש לֹומר: ּתלמּוד ―ְֲִֶַַָֹ
― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם ְְְְִִֵַַַָָָיקרב".
עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵֶָָָלֹוקה.

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, ּומּומין אדם ׁשל ְְְִִִֶֶֶָָ

ה'תש"ע מרחשון ה' שישי יום

      
     


― הע"ד מּלעבֹוד.הּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
אהרן, מּזרע ׁשאינֹו לכלֿמי "זר" ּבאמרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכּונתי
אליכם" לאֿיקרב "וזר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹוהּוא

  זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ֵֵֵֶֶַַָָָּופרׁש
הּקרב "והּזר אמרֹו: והּוא ׁשמים. ּבידי מיתה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב

יּומת" ספרי ּולׁשֹון  והּזר" ְְְִֵַָָ



צה           
      

ה'תש"ע מרחשון ד' חמישי יום

    
        

― הע"ה טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָֹמּלעבֹוד,
אתֿׁשם יחּללּו ולא בניֿיׂשראל מּקדׁשי ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ"ויּנזרּו

קדׁשי"  מּסנהדרין ט' ּובפרק ְְְְִִִֶֶֶַָ
ּדכתיב: ּבמיתה? ׁשהּוא ׁשּׁשּמׁש לטמא "מּנין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָאמרּו:
יחּללּו". ולא וגֹו' ויּנזרּו ואלּֿבניו אלֿאהרן ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹּדּבר

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר  ְְְְִֵֵַַַָָֻ
ּכאן ּכ ׁשמים, ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ְִִִִֵֵֶַַָָָָּכׁשם
ועבדּו חּללּו אם קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו "ולא ְְְְְְְְִִִֵֶַָָָֹאמרֹו:

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ְְִִִִֵַָָָָָֻּבטמאה

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
      ,ֲִַמּלעבֹוד

והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָאףֿעלּֿפי
ׁשם יחּללּו "ולא הּכהנים: על יתעּלה ְְְְְֲִִֵֶַַַַָֹֹאמרֹו

אלהיהם"  חּיב ― זה לאו על והעֹובר ְֱֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשּׁשּמׁש: יֹום טבּול ּכלֹומר: ― ׁשמים ּבידי ְְִִִִֵֵֶַַָָמיתה
הּוא אּלא ּבּתֹורה, מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא ְְֱֶֶֶַַָָָָֹֹוזה

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. אמרּוּפרּוׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַָָֻ
ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹּבפרּוׁש

אלהיהם" ׁשם עניןיחּללּו אינֹו "אם אמרּו: ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָֹ
לטבּול ענין ּתנהּו ― נתּבאר ׁשּכבר לפי ― ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָלטמא

ויליף ׁשּׁשּמׁש. יֹום  חּלּול חּלּול ְִִִִֵֶָ
     ׁשם ּומנּוהּו ."ָָ
מיתה. מחּיבי ְְְִִֵַָֻמכלל

― הכ"ד ּבלבדהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
להּכנס ׁשּיצטרכּו ּכלּֿפעם ורגליהם ידיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלרחץ
קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה לקרב אֹו ְְְֲִִִִֵַַָָָֹלהיכל
אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ורגלים, ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹידים
אלֿאהל ּבבאם ואתֿרגליהם אתֿידיהם מּמּנּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹּובניו

מֹועד"  העֹובר זֹו עׂשה ּומצות ְֲִֵֵֵַָ
ׁשּכהן ּכלֹומר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעליה
חּיב ― ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש
"ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָמיתה

ימתּו" ולא זֹומים מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק ּבׁשלמּות  ְְְִִִֵֶֶָ

― הס"ט ּבעלהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ

הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל מּלהּכנס ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָמּום
אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ולּמזּבח, האּולם ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָּובין
לא ואלֿהּמזּבח יבא לא אלֿהּפרכת א" ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:

וגֹו'" יּגׁש  ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵַָָ
טהרֹות    האּולם ׁשּמּבין ְִֵֶָָָ

ּופרּועי מּומין לבעלי אסּור ּכלֿההיכל עם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָולּמזּבח
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש  ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

יבא לא "אלֿהּפרכת והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּׁשני
מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹואלֿהּמזּבח
הּדין להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם האחר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּבלעדי
להם ׁשאסּור הּמקֹום הגּבלת והּוא אחד, ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָּבענין
ולפנים, מןֿהּמזּבח ונכנס ׁשהּזיד ּומי אליו. ְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָלהּכנס

לֹוקה. ― עבֹודה לׁשם ׁשּלא ְֲֲִֵֶֶָֹאפּלּו

― ׁשבעים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַָָָָָ
מּום ּבעל אמרֹו:ׁשהזהר והּוא מּלעבֹוד, ְְְֲִֶַַַַָֻ

יקרב" לא מּום בֹו יהיה "אׁשר הּכּונה ְְֲִִֶֶַַַָָֹ
― מּום ּבעל ּוכׁשעֹובד לעבֹודה; יקרב לא ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹּבזה:

ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ּבעל "אין ְְְְִֵֶַַָָָ
ּבאזהרה". אּלא ּבמיתה ְְְִֶַָָָָמּום

― הע"א מּוםהּמצוה ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ּכלֿזמן מּלעבֹוד עֹובר ְֲִֵֵֶַַַָ

     
לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְֲִִֶֶַָָֹוהּוא

יקרב" ספרא בֹוּולׁשֹון יהיה "אׁשר ְְְְֲִִִֶֶָָ
מּנין? עֹובר מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין ִִִֵֵֶַַָָמּום",
לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש לֹומר: ּתלמּוד ―ְֲִֶַַָֹ
― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם ְְְְִִֵַַַָָָיקרב".
עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵֶָָָלֹוקה.

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, ּומּומין אדם ׁשל ְְְִִִֶֶֶָָ

ה'תש"ע מרחשון ה' שישי יום

      
     


― הע"ד מּלעבֹוד.הּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
אהרן, מּזרע ׁשאינֹו לכלֿמי "זר" ּבאמרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכּונתי
אליכם" לאֿיקרב "וזר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹוהּוא

  זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ֵֵֵֶֶַַָָָּופרׁש
הּקרב "והּזר אמרֹו: והּוא ׁשמים. ּבידי מיתה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב

יּומת" ספרי ּולׁשֹון  והּזר" ְְְִֵַָָ



צו           
      

לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" ְְֲֵֶַַַָָָָָָָֹֹהּקרב
אליכם". יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲִֵֶַַַַָָֹׁשמענּו?

זה, ּבענין והענׁש האזהרה נכּפלה והּואּוכבר ְְְְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ
מֹועד אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד "ולאֿיקרבּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:

למּות" חטא לׂשאת ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָ
עליהןיֹומא מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות אּלּו ֲֲִֵֵֶַַָָָָ

ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר עבֹודֹות "ארּבע ְְְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָואמרּו:
הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו והקטרה, זריקה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָהן:

וׁשם זבחים מּמּסכת האחרֹון ּובפרק ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָ
.זֹו מצוה ּדיני ְְֲִִִֵָָהתּבארּו

― הס"א ּכלֿהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
מןֿהּמּומים ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ׁשּנקריב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָקרּבן
והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ּבּכתּוב נאמר ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשעליהם

לרצֹון" יהיה "ּתמים יתעּלה: אמרֹו   ְְְְִִִֶֶַָָָ
ספרא ּולׁשֹון ― לרצֹון יהיה "ּתמים ְְְְִִִֶָָָ

הּנסכים ׁשּיינֹות ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות
והּׁשלמּות הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָוׁשמנם
יהיּוֿלכם "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָמּכלֿקלקּול,

ונסּכיהם"  מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א מּלהקּדיׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי מּומין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹּבעלי

תקריבּו" לא מּום אׁשרּֿבֹו  ּולׁשֹון ְְֲִֶַֹ
ספרא  לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל ְֲִֶָֹֹ

ּתקּדיׁש. ּבל מּׁשּום ― ְְִִִַַַתקריבּו"

― הצ"ב מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם מּומין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבעלי

לה'" אּלה "לאֿתקריבּו מּומין: ּולׁשֹון ְְִִֵֶַַֹ
ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה "לאֿתקריבּו ְְִִִֵֶַַַָֹספרא:

ְִּתׁשחֹוט.

― הצ"ג ּדםהּמצוה מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין יתעּלהּבעלי אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

לה'" "לאֿתקריבּו ּגם: מּומין ּבבעלי  ְְֲִִֵַַַַֹ
ּבעלי ּדם זריקת על מזהיר זה ׁשּלאו ּבּקּבלה ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּובא
ורּבי הלכה. וכן קּמא, ּתּנא ּדעת וזהּו ― ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָמּומין
אּלא מזהיר אינֹו זה ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָיֹוסי

ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על  ְְְְִַַַָָָָָ
אתֿהּדם. ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" ְְִִֵֶַַַַַָֹ"לאֿתקריבּו

ּתמּורה "לאּֿובגמרא האי קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְִַַַָָָָָָֹ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", תקריבּו  ְְְִִִֵֵַַָ
  נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִַָָָָלזריקת

ליּה    ?"הּמזּבח מ"על ְִֵֵֵַַַ
מהם לאֿתּתנּו "ואּׁשה עֹוד: מּמהּֿׁשאמר ְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹּכלֹומר:

לה'" עלֿהּמזּבח ׁשּכלֿמה ׁשּמׁשמע ְְִֵֶֶַַַַַַַָ
והׁשיב: מהם? יהיה לא הּמזּבח ּגּבי על ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּׁשּיּנתן

מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה   ְְְִִֵֵֵָָָֹ
ֿלא "ואּׁשה ׁשהּוא זה ׁשּלאו ְְִֶֶֶֶַָֹּכלֹומר:

ּבהקטר אּלא ּבא לא עלֿהּמזּבח" מהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹתּתנּו
ּתלמד ואל אּסּורין,  ּבאמרֹו ְְְְִִִַַָ

ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"הּמזּבח",
― ּבלבד תּתנּו" לא "ואּׁשה לֹומר: לֹו היה ְְְִִִֵֶַַַָָֹהיא
מּכלֿמה נתּבאר הּנה הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻהרי
על אזהרה ― לה' לאֿתקריבּו ׁשאמרֹו: ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּקדם

הּדם. ְִַַָזריקת

ה'תש"ע מרחשון ו' קודש שבת יום

    
    

― הצ"ד מּלהקטירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָאמּורי

עלֿהּמזּבח" מהם לאֿתּתנּו  ּולׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַֹ
ספרא ― מהם" לאֿתּתנּו "ואּׁשה ְְְִִִֵֶֶָֹ

מּנין ּכּלם, אּלא לי אין "לאֿתּתנּו", החלבים; ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻאּלּו
אף "מהם", לֹומר: ּתלמּוד ― מקצתם ְְִֵֶַַַַָָאף
― מּום ּבעל ׁשהּמקריב ל נתּבאר הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמקצתם.
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה לאוין, ארּבעה על ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעֹובר
נעׂשה אם אבל אחד: לאו אמּורין הקטר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנעׂשה
ּכאן המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹותם
ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ―ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ענין האמּורין מקצת עֹוׂשה ,ענין וכּלם ְְְְִִִִֵֶָָָָָֻ
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי מקצתן, אף "מהם" ׁשאמר ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
לאו על לֹוקין סֹובר הּזה ׁשהּתּנא הרי אחד. ֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאו

ּבספרא אמר לפיכ "הּמקּדיׁשׁשּבכללּות ְְְְְִִִִֶַַַָָָָ
ּדברים: חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― לּמזּבח מּום ְְֲִִִִֵֵַַַַָָּבעל
אתֿהּדם, ּתזרֹוק ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל ְְְִִִִֶַַַַַָמּׁשּום
מקצתֹו". ּתקטיר ּבל אתֿהחלב, ּתקטיר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָּבל

ּתמּורה ּבעליּובגמרא איברי "הּמעלה אמרּו: ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָ
מּׁשּום לֹוקה אּבּיי: אמר ― הּמזּבח לגּבי ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָמּומין
רבא מקצתֹו; ּתקטיר ּבל ּומּׁשּום ּכּלֹו, ּתקטיר ְְְִִִִַַַַָָָֻּבל

ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין מתיביאמר: . ְִִִֵֵֵֶַַָָָ

           
      

   מּומין ּבעלי ְֲִִֵַַַ"הּמקּדיׁש
ׁשמֹות". חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָלגּבי

אלמא ?ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין ְְִִֶַַַָָ
האֹומר: ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָּתיּובּתא
סברתֹו לפי חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ּבחמּׁשה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָעֹובר
הּלאו מֹונה ּולפיכ ׁשּבכללּות, לאו על ְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּלֹוקין
המפרסם וזהּו ׁשמֹות, ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻהּכֹולל
הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכלֿמקֹום אּבּיי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבדעת
לרבא אבל זה. למאמר ׁשּקדמּו ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָמןֿהּכללים
חּיב אינֹו ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאֹומר:
ּוכבר ׁשּנזּכר. ּכמֹו ההקטר על אחת מלקּות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא
לאו על לֹוקין אין הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּברר

סנהדרין ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכללּות. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ארּבעה יהיּו ּולפיכ הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהדּגמנּו ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּכמֹו
ׁשּמי נמצא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלאוין
ארּבע לֹוקה ― מּום ּבעל והקריב ְְְְִִִִֶֶַַַַׁשהקּדיׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּלּו, לאוין ארּבעה על ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָמלקּיֹות
ּכמֹו קבּוע, מּום ּבבעל אמּורים הּללּו ְְְֲִִַַַַַָָָָוכלֿהּלאוין
וכתּות, ,ּומעּו וקלּוט, "ׂשרּוע, ואמר: ְְְְִִֶַַָָָָָׁשהדּגים

וכרּות" ונתּוק, מּומין ׁשּכלֿאּלּו ְְִֵֶָָָ
הּקבּוע ּבהמה, ּכלֿמּומי נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָקבּועין.
הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ּבפרק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָוהעֹובר,
מּום, ּבעל ּבהקרבת המיחדֹות אּלּו לאוין ְְְְִֵַַַַַַַַָָָֻארּבעת
ּתמּורה. ּומּסכת זבחים ּבמּסכת מפּזרים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻּבמקֹומֹות

― הצ"ה מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿ תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, מּום ְְְְִֵֵַַָָֹּבעל
מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי לה' ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹתזּבח

וגֹו'"  מּומין ׁשּבבעלי ּבספרי ונתּבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
עבר אם לֹוקה, זה על וגם מדּבר. הּכתּוב ְְְִִֵֶֶַַַַַָָעֹוברין

ְְִִוהקריבֹו.

― הצ"ו מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם הּגֹוים ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹֹקרּבנֹות
אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו יקרב ּגֹוי ְְְֲֶַַַַָֻׁשהּוא
אתֿלחם תקריבּו לא ּבןֿנכר "ּומּיד ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹיתעּלה:

מּכלֿאּלה" אלהיכם  ׁשעבר ּומי ֱִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ּכן. ּגם לֹוקה ― ְְִִֵֶַוהקריבֹו

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
וכלֿ ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְְֳֳִִִִֶַַַַָָָָּבּקדׁשים,
זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים מּום ְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָהּמּטיל

ּדחזי קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן   ְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
זרה עבֹודה ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶָָָָָָָָלקרּבן,
ּכלֿמּום" ּבּקרּבן: ּבאמרֹו ּכ על הּלאו ְְְַַַָָָָָָָּובא

יהיהּֿבֹו" לא לא "ּכלֿמּום ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִֶָָֹֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― ְִִֵֶַיהיהּֿבֹו"

― הפ"ו מןֿהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָ
ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד מה ְְֳִִֵֵֶַַַָָֻֻהּקדׁשים
ּבכלֿ "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולאכלֹו, ְְְְְְְֲִֶַַָָָָלׁשחטֹו
"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר ואכלּת ּתזּבח נפׁש ְְְְְְְֱִִֶַַַַַַָָָָֹאּות

  ספרי ּולׁשֹון רק" ְְִֵַ
ּבפסּולי אּלא מדּבר אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּבכלֿאּות
זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֻהּמקּדׁשין

ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: ְְְְֳִִֶֶַַַָ
מחּליןּותמּורה מקֹומֹות וערכיםּובכּמה ְְְֲִִֵַַָָָֻ

ּומעילה ְִָ



            

מיום ימים שבעה להמתין שצריך או מיד, למולו ניתן הרגיל,
ימים שבעה כעבור אלא אותו מלים שאין חולה כדין הבראתו,

שנתרפא? מיום
זו: הלכה עלֿפי וענה

הרמב"ם טו)פסק ב, לקרבן(שגגות כחושה בהמה שחטו שאם ,
ההקרבה כי שמנה, בהמה ולהביא שוב להקריבו יש – ציבור
כן לעשות יש בשבת ואפילו המובחר", "מן היתה לא הראשונה

המובחר". מן "מצוה משום

אך המובחר, מן להיות צריך הקרבן לכתחילה שאמנם מכאן
אינה שכחושה הרי כשר. הקרבן – כחושה בהמה אלא אין אם

לקרבן". כשר "אינו החולה שהרי חולה, מוגדרת
ומשקלו שהבריא כחוש תינוק האמורה: לשאלה התשובה זו
מי רק כי ימים. שבעה להמתין מבלי מיד, אותו למול יש תקין,
משהבריא, ימים שבעה לו ממתינים – כחולה מוגדר שהיה

חולה. אינו כחוש ואילו

 המשך מעמוד זצ



צז            
      

   מּומין ּבעלי ְֲִִֵַַַ"הּמקּדיׁש
ׁשמֹות". חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָלגּבי

אלמא ?ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין ְְִִֶַַַָָ
האֹומר: ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָּתיּובּתא
סברתֹו לפי חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ּבחמּׁשה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָעֹובר
הּלאו מֹונה ּולפיכ ׁשּבכללּות, לאו על ְְִִִֶֶֶַַָָָָׁשּלֹוקין
המפרסם וזהּו ׁשמֹות, ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָֻֻהּכֹולל
הּתׁשיעי ּבּכלל ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכלֿמקֹום אּבּיי ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָּבדעת
לרבא אבל זה. למאמר ׁשּקדמּו ְְְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָמןֿהּכללים
חּיב אינֹו ― ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ְִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשאֹומר:
ּוכבר ׁשּנזּכר. ּכמֹו ההקטר על אחת מלקּות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָאּלא
לאו על לֹוקין אין הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּברר

סנהדרין ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכללּות. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָ
ארּבעה יהיּו ּולפיכ הּתׁשיעי, ּבּכלל ׁשהדּגמנּו ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָּכמֹו
ׁשּמי נמצא הּכתּוב, ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָלאוין
ארּבע לֹוקה ― מּום ּבעל והקריב ְְְְִִִִֶֶַַַַׁשהקּדיׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו אּלּו, לאוין ארּבעה על ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָמלקּיֹות
ּכמֹו קבּוע, מּום ּבבעל אמּורים הּללּו ְְְֲִִַַַַַָָָָוכלֿהּלאוין
וכתּות, ,ּומעּו וקלּוט, "ׂשרּוע, ואמר: ְְְְִִֶַַָָָָָׁשהדּגים

וכרּות" ונתּוק, מּומין ׁשּכלֿאּלּו ְְִֵֶָָָ
הּקבּוע ּבהמה, ּכלֿמּומי נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָקבּועין.
הלכֹות נתּבארּו וכן מּבכֹורֹות. ו' ּבפרק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶָָוהעֹובר,
מּום, ּבעל ּבהקרבת המיחדֹות אּלּו לאוין ְְְְִֵַַַַַַַַָָָֻארּבעת
ּתמּורה. ּומּסכת זבחים ּבמּסכת מפּזרים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֻּבמקֹומֹות

― הצ"ה מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿ תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, מּום ְְְְִֵֵַַָָֹּבעל
מּום בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי לה' ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹתזּבח

וגֹו'"  מּומין ׁשּבבעלי ּבספרי ונתּבאר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָ
עבר אם לֹוקה, זה על וגם מדּבר. הּכתּוב ְְְִִֵֶֶַַַַַָָעֹוברין

ְְִִוהקריבֹו.

― הצ"ו מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּכיון נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם הּגֹוים ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹֹקרּבנֹות
אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו יקרב ּגֹוי ְְְֲֶַַַַָֻׁשהּוא
אתֿלחם תקריבּו לא ּבןֿנכר "ּומּיד ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹיתעּלה:

מּכלֿאּלה" אלהיכם  ׁשעבר ּומי ֱִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ּכן. ּגם לֹוקה ― ְְִִֵֶַוהקריבֹו

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
וכלֿ ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְְֳֳִִִִֶַַַַָָָָּבּקדׁשים,
זה ׁשּיהא ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים מּום ְְֳִִִֵֶֶֶַַַַָהּמּטיל

ּדחזי קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן   ְְֲִִֵֵֶַַַַָָ
זרה עבֹודה ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֶָָָָָָָָלקרּבן,
ּכלֿמּום" ּבּקרּבן: ּבאמרֹו ּכ על הּלאו ְְְַַַָָָָָָָּובא

יהיהּֿבֹו" לא לא "ּכלֿמּום ספרא: ּולׁשֹון ְְְִִֶָָֹֹ
מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― ְִִֵֶַיהיהּֿבֹו"

― הפ"ו מןֿהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָ
ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד מה ְְֳִִֵֵֶַַַָָֻֻהּקדׁשים
ּבכלֿ "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולאכלֹו, ְְְְְְְֲִֶַַָָָָלׁשחטֹו
"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר ואכלּת ּתזּבח נפׁש ְְְְְְְֱִִֶַַַַַַָָָָֹאּות

  ספרי ּולׁשֹון רק" ְְִֵַ
ּבפסּולי אּלא מדּבר אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָּבכלֿאּות
זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֻהּמקּדׁשין

ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: ְְְְֳִִֶֶַַַָ
מחּליןּותמּורה מקֹומֹות וערכיםּובכּמה ְְְֲִִֵַַָָָֻ

ּומעילה ְִָ



            

מיום ימים שבעה להמתין שצריך או מיד, למולו ניתן הרגיל,
ימים שבעה כעבור אלא אותו מלים שאין חולה כדין הבראתו,

שנתרפא? מיום
זו: הלכה עלֿפי וענה

הרמב"ם טו)פסק ב, לקרבן(שגגות כחושה בהמה שחטו שאם ,
ההקרבה כי שמנה, בהמה ולהביא שוב להקריבו יש – ציבור
כן לעשות יש בשבת ואפילו המובחר", "מן היתה לא הראשונה

המובחר". מן "מצוה משום

אך המובחר, מן להיות צריך הקרבן לכתחילה שאמנם מכאן
אינה שכחושה הרי כשר. הקרבן – כחושה בהמה אלא אין אם

לקרבן". כשר "אינו החולה שהרי חולה, מוגדרת
ומשקלו שהבריא כחוש תינוק האמורה: לשאלה התשובה זו
מי רק כי ימים. שבעה להמתין מבלי מיד, אותו למול יש תקין,
משהבריא, ימים שבעה לו ממתינים – כחולה מוגדר שהיה

חולה. אינו כחוש ואילו

 המשך מעמוד זצ



צח     
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(ËÈ).‰˜Ï‡ Ú„ÈÂ Ì˙È Ï‡ Â‡ÂÈÂמכאן

המטה: בתשמיש שאסור לאכסנאי,
(Î).ÌÈÓÈ‰ ˙ÂÙ˜˙Ï,שתים תקופות מיעוט
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.Ï‡ÂÓ˘הוא המעשה שם ועל אל שם על
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.ÌÈÓÈ‰:מועדיא דבח ית Â„.(תרגום:) ˙‡Â
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(ËÈ).'‰ ‰ÎÈÂ:לטובה לפניו זכרונה עלתה
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(Î).‰˙ÏÚ ‡Ï:ההיא ‰Ú.בהשנה ÏÓ‚È „Úאביא הגמלו, ואחרי הנער, יגמל עד מביתי אזוז לא לומר: רוצה
היולד: הנער על לו ולהודות לפניו להשתחוות ה' פני את ונראה ה', בית אל אותו ˘Ì.גם ˘ÈÂעד שם ישב הנער
אותו: לשמש בכדי עלי, ימי כל לומר: רוצה עולם,

 
(ËÈ).Ú„ÈÂכמו המשכב, ד)ענין א לא(מלכיםֿא והמלך

וסבוב:ÂÙÂ˜˙Ï˙.(Î)ידעה: הקפה ˘‡ÂÈ˙Ï.מלשון
ובקשה: שאלה וכןÏÓ‚È.(Î)מלשון ההנקה, גמר ענין

ח) כא הגמל:(בראשית ביום
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(„).‰„Â‰È ÈÚ ÎÓ ‚תאמר שלא

אלו לבקש יהודה ויקבצו בתחלה כשאמר
אלא הם לבד ירושלים יהודהיושבי ערי מכל

‰‚ÈÂ(Â)באו: ˙ÂÎÓÓ Î ˘ÂÓ ‰˙‡Â
.‰Â‚Â ÁÎ Í„ÈÂעליהם ממשלתך לנהוג

מהם: לעזרינו ממך מבקשים אנו Í„ÈÂלכך
.ÁÎ:בלע"ז הרדי"ן וגבורה כח ÔÈ‡Âבעל

.È˙‰ ÍÓÚלעמוד יכולה בריה שום אין
דוגמתו הגוים ממלכות בכל א')נגדך (יהושע

וכן לפניך איש יתיצב לפניו(מ"א)לא הוא מי
זצ"ל)יתיצב חלבו בר מנחם רבינו פי' :(כך

(Ê).‰‡ ÚÊ ‰˙˙Âעליך לפיכך
אפי' כי האלה העמי' ולגרש בידם להחזיקה
לאוהבו מתנה כשנתן אדם שום ואפי' מלך
להחזיקה בעצמו דוחק הימנו לגוזלו אחר ובא

לכם נתתיה לא תאמר ושמא אתה כ"ש בידו
ירושת לעיל נאמר כך בשביל שעה לפי אלא

לנו: נתת Ó„˘(Á)עולם ‰ Í ÂÈÂ
.Ó‡ ÍÓ˘חרב רעה עלינו תבוא שאם

ורעב: ודבר דין שום או ÚÊÂ(Ë)שפוט
.ÂÈ˙Ó ÍÈ‡:המקדש ÚÓ˘˙Âבבית

.ÚÈ˘Â˙Âשלמה לפניך התפלל כאשר
כמ"ש כך לעשות ו')והבטחתו ב' ואם(לעיל

לאיש ונתת וסלחת עד הפרשה וכל עמך ינגף
כדכתיב ה' לו ויעתר דרכיו וירא(שם)ככל

תפלתך את שמעתי לו ויאמר שלמה אל ה'
את וארפא לחטאתם ואסלח עד הפרשה וכל
אותה שתזכור מתפלל אני ועתה ארצם
מאויבינו ותושיענו ותשמע שהבטחתו הבטחה

עלינו: הבאים

 
(‚).ÂÈÙ ה':‡˙ לדרוש בטחונו שם Â‰È„‰.(„)ר"ל ÂÈÂ:ירושלים ‰Á„˘‰.(‰)מיושבי Á‰תקנו אולי

הבנין: וחדשו ÍÓÚ.(Â)אותה ÔÈ‡Â:למולך ולעמוד להתיצב מי אותם:‰Â˘˙.(Ê)אין ÂÚ.גרשת ÂÎÂ ‰˙˙Â
בידו: להשאר להמקבל לעזור לעולם מתנה הנותן מדרך והנה נושעיםÓ‡.(Á)כאומר יהיו ע"י אמרו כי ר"ל

אחריו: של במקרא פורעניות:˘ËÂÙ.(Ë)וכמ"ש שמךÍÈÙÂ.משפט כי לפניך תהיה הלא ההיא והמידה ר"ל
הזה: בבית
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט תשרי, תשי"ט

ברובלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסב הכי ארוך זתבבל מכתבו מעש"ב, בשאלתו אשר בימים הבזרים בימי החורף מפזי 

טרדתו במשרתו, ספב בידו אם יספיב ללמוד השיעור חומש וחב לישראל במשך היום, ושואל אם ילמד 

צה בלילה.

יודע  אם  הרי  תהלים,  לשיעור  בהזוקע  אשר  לי  והזראה  בצה,  שמעתי  לא  מפורשה  הוראה  והזה 

המצמורים בע"פ, יש לאומרם לאחרי חזות לילה או בודם זאת הכוכבים, אבל לא מזאת הכוכבים ועד 

לחזות לילה.

ובהזוקע להשיעור חומש וחב לישראל, יכול ללמדם לא בבת אחת, כי אם לחלבם פסבא פסבא 

במשך היום וכמובן שאפשר קם בחזות, ובאם קם ע"צ לא יהי' הפזאי, אצי ילמדם עם פירוש על כל פסוב 

צה כמה מבילים  ובפרט שבצמזזו  זכלל בכלל תורה שבע"פ  יש להסביר שצהו  ופסוב אשר בשעת הדחב 

בהעזין דלימוד מברא בלילה, אף שמובא צה בכמה ספרים...
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קכח   


             

    

Ï  LÈÏ ÈÈ ˙BÏ ˙ BÈ È ÌB   ÌBÈ LL È Ï  ÌB ˙aL  ˙aL 
ÌÈB È Ï BÈ ÈÈ Ï ÌB Ï˙ Ï LÏ L ÌÌL ÌB ˙aL  ÈÏ 

B˙Èa ÌBÏLÏBÏ La LÈÏ B˙Èa Èa ÈLÈ a È BÏ ÏBÏ   BÏ LÈ Ì Ï 
LÏ ÈÈ  

ד סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

3

4

 
   שמזכיר בכך די התורה ומן -

בדברים השבת יום את .ומקדש
    הפת שהרי לו, יש ודאי ופת -

לקדש חכמים תקנת חובת ידי יוצא ובזה ביתו, לנר קודמת
הפת על או היין על .השבת

   שלא ביתו לשלום הכוונה אין -
הקשור בית לשלום אלא לעיל), (הנזכר ואבן בעץ ייכשל

יין דוחה בלבד זה בית ששלום שבת, בעונג חסרון עם
.לקידוש

   לאכול יכול - נר לו שאין מי גם -
- בחושך לאכול רוצה אינו ואם בחשיכה, שבת סעודת
סעודת להשלים ויכול - לאכול חייב דאינו לכאורה משמע
קידוש שיהיה דבר איזה ולאכול לקדש אבל ביום, הלילה

חייב - סעודה .במקום

 
התורה40) מן עשה מצות א-ב: סעיפים רעא סימן כדלהלן

השבת יום את זכור שנאמר בדברים השבת יום את לקדש
זכרהו כלומר לזכרהולקדשו וצריך . . וקידוש שבח זכירות

. בהבדלה וביציאתו היום בקידוש בכניסתו וביציאתו בכניסתו
בין בכניסתו בין יין של כוס על זו זכירה שתהא חכמים ותקנו .
מלקדש להמתין יכול מיד לאכול תאב אינו ואם . . ביציאתו
על לסמוך ויוכל לתיאבון שיאכל כדי שירצה כמה הלילה תוך
בזה יצא שכבר ערבית בתפלת כניסתו בתחלת זכרו שכבר מה
בלבד בדברים זכירה אלא צריך אין התורה מן שהרי התורה מן

בתפלה. זכרו והרי יין בלא
שאין41) מי ח: סעיף רעא סימן הפת: על קידוש בענין עוד

סעודה צרכי ולהכין שבלילה לקידוש יין לקנות משגת ידו
קידוש הרי שביום לקידוש ויין היום ולכבוד הלילה לכבוד
על לקדש שיכול אע"פ התורה מן שהוא לפי לכל קודם הלילה
כיון מקום מכל סופרים מדברי אלא אינו היין על וגם הפת
חוץ לכל קודם שלו היין גם התורה מן הוא זה קידוש שעיקר
קידוש של ליין קודמת היא משנה לחם פת לו אין שאם הפת מן
סעודת מצות עיקר הוא שהפת לפי הפת על ויקדש הלילה

רע"ד. בסי' כמ"ש פת בלא כלל לקיימן אפשר שאי השבת
על לקדש אין בעיר יין יש אם אבל יא: סעיף ערב בסימן ועד"ז
שלא אומרים שיש לפי ביום בין בלילה בין היין על אלא הפת
במדינות מקום ומכל הכוס. על אלא הפת על קידוש כלל תקנו
המשקה על לקדש יום של בקידוש להקל יש ביוקר שהיין אלו
שמברך דכיון בביתו יין לו יש אם אף מדינה חמר שהוא
לדברי בזה יוצא הפת על ואח"כ מדינה חמר כוס על בתחלה
היין על אלא קידוש שום תקנו שלא שאומר מי שיש ואף הכל
להחמיר אין מקום מכל מדינה חמר על ולא הפת על ולא בלבד
כיון לילה של כמו כך כל חיוב שאינו יום של בקידוש כך כל
לקדש המובחר מן מצוה מקום ומכל אלו. במדינות ביוקר שהיין

היין. על לעולם

באריכות42) לעיל שנתבאר 43)כפי ב'(הערה בין לחלק שיש
אבל לאכול, בחשך לישב רבינו הוסיף ולכך בית, דשלום הסוגים
אינו מקום מכל בית, שלום משום בזה שיש אף אכילה בלא

אצלו שאוכל כהנר שבת)חשוב עונג עם הקשור בית שלום וכן(שהוא ,
כט סעיף תקכז בסימן אצלוהוא שאוכל אחד שנר עירב, שלא מי (לגבי

אבל להדליק, התירו לא החדרים ובשאר בית, שלום משום להדליק לו התירו

אכילה) בלא בית שלום משום דולק נר לשם להביא לו שםהתירו אין ואם :
ונרו ותבשילו קמחו לו להקנות שיוכל שעירב אחר אואדם תיו

חכמים לו התירו לו להקנות רוצה ואינו שעירב אדם שיש אפילו
דהיינו שבת כבוד משום חייו כדי בצמצום שבת צרכי כל להכין
אחד נר לו וידליק אחת קדרה לו ויבשל אחת פת לו שיאפה
שם להדליק לו אסור שם אוכל שאינו בחדר אבל אצלו שיאכל
יום מבעוד החדר לתוך לילך לו מותר אבל השבת לצורך נר
שם ויניחנו דולק נר עמו ויוליך דבר איזה לחפש לחשכה סמוך
לו שהתירו בביתו הדולק אחד נר מלבד בשבת שם דולק שיהיה
יאכל שלא בית שלום מפני השבת לצורך להדליקו חכמים

נר. בלא בית שלום אין אכילה בלא ואפילו בחשיכה
ט סעיף תרמ בסימן לצורךועד"ז כשהוא שבת בנר מיוחד גדר (שישנו

וישהאכילה) החג שבתוך שבת בליל בסוכה נרותיו לו שכבו מי :
בתוך ולאכול מהסוכה לצאת לו מותר ביתו בתוך דולק נר לו
נר. בלא בחושך לאכול לאדם הוא שצער לפי הנר במקום ביתו

אם43) ח: סעיף רע"ד סימן ע"פ סק"ט עד סימן השלחן קצות
עד הסעודה לדחות יכול בלילה לסעוד יוכל שלא אונס קצת יש
מיד ויאכל בלילה שיקדש ובלבד ביום סעודות ג' שיאכל למחר
יין רביעית עוד שישתה או המינים מחמשת כזית הקידוש אחר

כן. לעשות אין אונס שם אין אם אבל . .
כפי44) בפסח, כוסות ד' שתיית דוחה שבת נר זה, ומטעם

הצדקה מן המתפרנס עני אפילו ל: סעיף תעב בסימן שנפסק
הגבאים לו נתנו שלא כוסות לארבע יין לקנות מעות לו ואין
יין בשביל עצמו את להשכיר או כסותו למכור או ללוות חייב

   

 
אין ואם מדינה. חמר שהם במקום משקים שאר או כוסות לד'
לו יהיה לא כוסות לד' יין בהן יקנה ואם מעות מעט אלא לו
ויעשה ביתו שלום מפני כוסות לד' קודם ביתו נר הרי בביתו נר

תפ"ג, בסי' שיתבאר כמו הפת על הסדר
ט סעיף תרמ בסימן אכילהוראה (לפעמים) דוחה שבת נר ליד (שאכילה

וישבסוכה) החג שבתוך שבת בליל בסוכה נרותיו לו שכבו מי :
בתוך ולאכול מהסוכה לצאת לו מותר ביתו בתוך דולק נר לו

נר בלא בחושך לאכול לאדם הוא שצער לפי הנר במקום ביתו
נרותיו שכבו לזה אומרים אין בסוכתו נר לחבירו יש ואפילו
ג"כ שזהו לפי הנר לאור שם ואכול חבירך לסוכת סעודתך הבא
בשלו אלא לאדם ערב שאין חבירו בסוכת לאכול לאדם צער
גדול טורח בלא חבירו לסוכת לבא לו אפשר אם מקום מכל
הסוכה מן שיפטור גמור מצטער זה שאין לפי בדבר להקל אין

כך. בשביל

•
    

פושעים ושבר שנאמר הזדים גם לכלול צריך המינים בברכת
שאינם המינים אלו ה' עוזבי יכלו ה' ועוזבי יחדו וחטאים
כי הזדים אלו ופושעים השמים מן שהיתה משה בדת מאמינים

בי. פשע מואב מלך שכתוב כמו המורדים אלו פושעים

מפני שנאמר משום צדק גרי גם לכלול צריך הצדיקים ובברכת
גרים הרי וגו' גר אתך יגור וכי אחריו וכתיב וגו' תקום שיבה

אחת: בברכה כוללם לכך לצדיקים סמוכים

סעיפים: ב' ובו השיבה ברכת חתימת קיח, סימן א חלק

הברכה‡ מעין מהאמצעיות ברכה בכל להוסיף רצה אם
רפאנו בברכת רחמים עליו מבקש חולה לו היה כיצד מוסיף
תפלה בשומע אבל השנים בברכת מבקש לפרנסה צריך היה
וכשהוא הבקשות כל כוללת שהיא מפני צרכיו כל לשאול יכול
ואח"כ יוסיף לא אבל מוסיף ואח"כ בברכה מתחיל מוסיף
חכמים שתקנו ממטבע עיקר לעשות שצריך מפני הברכה יתחיל

טפילה. תהיה ובקשתו

מוסיף אם ברכה אותה מעין בברכה שכשמוסיף שאומר מי ויש
ולא רבים בלשון לומר צריך ישראל כל בשביל רחמים ומבקש
בסוף אלא יוסיף ולא בתפלה כהפסק יהיה שלא יחיד בלשון
הברכה באמצע רבים צרכי שכששואל באמצעה ולא הברכה
אמורים דברים במה חכמים שתקנו מטבע על כמוסיף נראה
ברכת באמצע סליחות אומרים ולכן מותרים בצבור אבל ביחיד
שואל ואם הכפורים יום של אמצעית ברכה באמצע וכן לנו סלח
צריך שהוא או ביתו בתוך חולי לו שיש כגון ממש צרכיו
בלשון שיאמר והוא הברכה באמצע אפילו לשאול יכול לפרנסה
שתקנו מטבע על כמוסיף ידמה שלא רבים בלשון ולא יחיד
בלשון בין יחיד בלשון בין לשאול יכול תפלה ובשומע חכמים

מ צרכיו בין תפלהרבים שומע שברכת רבים צרכי בין מש
לצורך כשמוסיף מקום ומכל נתקנה ולכך הצרכים כל כוללת
אבל תפלה בשומע או הברכה מעין הוא אפילו יאריך לא יחיד
יום כסדר אפילו להאריך רשאי רגליו שעקר קודם התפלה לאחר
ומרבים לנו בסלח סליחות לומר שנוהגין ומה הכפורים
אפילו וכן רבים צרכי שהם מפני זהו ברכה באמצע בתחנונים
ברכה באמצע הרבה ותחנונים סליחות לומר מותר יחיד לצורך

רבים. כצורך שזהו לתורתו צריכים רבים אם

כל ומתירין דבריו על חולקים שיש אע"פ זה בכל ליזהר וטוב
עיקר): נראים (ודבריהם זה

הווידוי מלבד יחיד בלשון תפלה בשומע להתוודות טוב

אפילו מזונותיו אח"כ ולשאול התפלה שאחר רבים שבלשון
עשיר: הוא

שנאמר‚ שמו להזכיר א"צ בפניו חבירו על רחמים המבקש
בפניו שלא אבל מרים שם הזכיר ולא לה נא רפא נא אל

שמו: להזכיר צריך

מכל„ אחרונות ג' וכן כאחת חשובות ראשונות שג' אע"פ
דילג אם לפיכך כאחת חשובים אינן אמצעיות י"ג מקום
לחזור א"צ אותו שמחזירין טעות בה שטעה או אחת ברכה
ומכל שדילג או בה שטעה הברכה לראש אלא חונן אתה לברכת
לאחר עד נזכר לא שאם הסדר על לומר צריך ואילך משם מקום
אותה יאמר שאם אחריה כולן ולומר לחזור צריך ברכות כמה
ולא ברכות של סדרן שינה נמצא שנזכר במקום לבדה ברכה
ומהם הגדולה כנסת מאנשי הוא ברכות שסדר חובתו ידי יצא

המקראות: על סדרן וסמכו נביאים כמה

גואל‰ בין צבור בתענית ענינו לומר ששכח ש"ץ לפיכך
יחזור לא רפאנו ברכת שחתם לאחר עד נזכר ולא לרופא
לשנות שלא רפאנו ואח"כ ענינו לומר צריך היה חוזר היה שאם
ברכה היא רפאנו ברכת שא"כ אפשר אי וזה ברכות של סדרן
בסי' שיתבאר כמו עננו בשביל אותו מחזירין שאין כיון לבטלה
ולא רפאנו ואח"כ עננו יאמר רפאנו חתם לא אם אבל תקס"ה
טעותו לתקן לו אפשר כשאי אלא אותו מחזירין שאין אמרו
ברכת לומר אבל שנית התפלה ברכות ויברך יחזור א"כ אלא
שאומרה כיון חזרה נקרא אינה שזה אותו מחזירין לבדה עננו

לרופא. גואל בין במקומה

ח קודם רפאנו חתימת אחר נזכר יאמרואם תפלה שומע תימת
המתענים עשרה היו לא אם וה"ה כיחיד תפלה בשומע עננו
בא"י ויחתום תפלה בשומע אומר רפאנו אחר ובאו הכנסת בבית
מפני בשתים חתימה זו ואין תפלה ושומע צרה בעת העונה
תענית תפלת על בין משמעה וחתימתה תפלה שומע שברכת
יצא לבד תפלה בשומע חתם אם לפיכך התפלה שאר על בין
אחר עצמה בפני ברכה אומרה תפלה בשומע גם שכח ואם
ברכות נסתיימו שכבר כיון הברכות מסדר שינוי זה ואין בשלום

י"ח:

Âולומר לחזור צריך בענינו נא ראה קודם עננו ואמר טעה אם
ראה ברכת שאמר נמצא יחזור לא שאם נא ראה אחר עננו
מעכב: הברכות וסדר ענינו קודם שמקומה במקומה שלא נא

סעיפים: ו' ובו בברכות להוסיף הרוצה דין קיט, סימן א חלק
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קכט    

 
אין ואם מדינה. חמר שהם במקום משקים שאר או כוסות לד'
לו יהיה לא כוסות לד' יין בהן יקנה ואם מעות מעט אלא לו
ויעשה ביתו שלום מפני כוסות לד' קודם ביתו נר הרי בביתו נר

תפ"ג, בסי' שיתבאר כמו הפת על הסדר
ט סעיף תרמ בסימן אכילהוראה (לפעמים) דוחה שבת נר ליד (שאכילה

וישבסוכה) החג שבתוך שבת בליל בסוכה נרותיו לו שכבו מי :
בתוך ולאכול מהסוכה לצאת לו מותר ביתו בתוך דולק נר לו

נר בלא בחושך לאכול לאדם הוא שצער לפי הנר במקום ביתו
נרותיו שכבו לזה אומרים אין בסוכתו נר לחבירו יש ואפילו
ג"כ שזהו לפי הנר לאור שם ואכול חבירך לסוכת סעודתך הבא
בשלו אלא לאדם ערב שאין חבירו בסוכת לאכול לאדם צער
גדול טורח בלא חבירו לסוכת לבא לו אפשר אם מקום מכל
הסוכה מן שיפטור גמור מצטער זה שאין לפי בדבר להקל אין

כך. בשביל

•
    

פושעים ושבר שנאמר הזדים גם לכלול צריך המינים בברכת
שאינם המינים אלו ה' עוזבי יכלו ה' ועוזבי יחדו וחטאים
כי הזדים אלו ופושעים השמים מן שהיתה משה בדת מאמינים

בי. פשע מואב מלך שכתוב כמו המורדים אלו פושעים

מפני שנאמר משום צדק גרי גם לכלול צריך הצדיקים ובברכת
גרים הרי וגו' גר אתך יגור וכי אחריו וכתיב וגו' תקום שיבה

אחת: בברכה כוללם לכך לצדיקים סמוכים

סעיפים: ב' ובו השיבה ברכת חתימת קיח, סימן א חלק

הברכה‡ מעין מהאמצעיות ברכה בכל להוסיף רצה אם
רפאנו בברכת רחמים עליו מבקש חולה לו היה כיצד מוסיף
תפלה בשומע אבל השנים בברכת מבקש לפרנסה צריך היה
וכשהוא הבקשות כל כוללת שהיא מפני צרכיו כל לשאול יכול
ואח"כ יוסיף לא אבל מוסיף ואח"כ בברכה מתחיל מוסיף
חכמים שתקנו ממטבע עיקר לעשות שצריך מפני הברכה יתחיל

טפילה. תהיה ובקשתו

מוסיף אם ברכה אותה מעין בברכה שכשמוסיף שאומר מי ויש
ולא רבים בלשון לומר צריך ישראל כל בשביל רחמים ומבקש
בסוף אלא יוסיף ולא בתפלה כהפסק יהיה שלא יחיד בלשון
הברכה באמצע רבים צרכי שכששואל באמצעה ולא הברכה
אמורים דברים במה חכמים שתקנו מטבע על כמוסיף נראה
ברכת באמצע סליחות אומרים ולכן מותרים בצבור אבל ביחיד
שואל ואם הכפורים יום של אמצעית ברכה באמצע וכן לנו סלח
צריך שהוא או ביתו בתוך חולי לו שיש כגון ממש צרכיו
בלשון שיאמר והוא הברכה באמצע אפילו לשאול יכול לפרנסה
שתקנו מטבע על כמוסיף ידמה שלא רבים בלשון ולא יחיד
בלשון בין יחיד בלשון בין לשאול יכול תפלה ובשומע חכמים

מ צרכיו בין תפלהרבים שומע שברכת רבים צרכי בין מש
לצורך כשמוסיף מקום ומכל נתקנה ולכך הצרכים כל כוללת
אבל תפלה בשומע או הברכה מעין הוא אפילו יאריך לא יחיד
יום כסדר אפילו להאריך רשאי רגליו שעקר קודם התפלה לאחר
ומרבים לנו בסלח סליחות לומר שנוהגין ומה הכפורים
אפילו וכן רבים צרכי שהם מפני זהו ברכה באמצע בתחנונים
ברכה באמצע הרבה ותחנונים סליחות לומר מותר יחיד לצורך

רבים. כצורך שזהו לתורתו צריכים רבים אם

כל ומתירין דבריו על חולקים שיש אע"פ זה בכל ליזהר וטוב
עיקר): נראים (ודבריהם זה

הווידוי מלבד יחיד בלשון תפלה בשומע להתוודות טוב

אפילו מזונותיו אח"כ ולשאול התפלה שאחר רבים שבלשון
עשיר: הוא

שנאמר‚ שמו להזכיר א"צ בפניו חבירו על רחמים המבקש
בפניו שלא אבל מרים שם הזכיר ולא לה נא רפא נא אל

שמו: להזכיר צריך

מכל„ אחרונות ג' וכן כאחת חשובות ראשונות שג' אע"פ
דילג אם לפיכך כאחת חשובים אינן אמצעיות י"ג מקום
לחזור א"צ אותו שמחזירין טעות בה שטעה או אחת ברכה
ומכל שדילג או בה שטעה הברכה לראש אלא חונן אתה לברכת
לאחר עד נזכר לא שאם הסדר על לומר צריך ואילך משם מקום
אותה יאמר שאם אחריה כולן ולומר לחזור צריך ברכות כמה
ולא ברכות של סדרן שינה נמצא שנזכר במקום לבדה ברכה
ומהם הגדולה כנסת מאנשי הוא ברכות שסדר חובתו ידי יצא

המקראות: על סדרן וסמכו נביאים כמה

גואל‰ בין צבור בתענית ענינו לומר ששכח ש"ץ לפיכך
יחזור לא רפאנו ברכת שחתם לאחר עד נזכר ולא לרופא
לשנות שלא רפאנו ואח"כ ענינו לומר צריך היה חוזר היה שאם
ברכה היא רפאנו ברכת שא"כ אפשר אי וזה ברכות של סדרן
בסי' שיתבאר כמו עננו בשביל אותו מחזירין שאין כיון לבטלה
ולא רפאנו ואח"כ עננו יאמר רפאנו חתם לא אם אבל תקס"ה
טעותו לתקן לו אפשר כשאי אלא אותו מחזירין שאין אמרו
ברכת לומר אבל שנית התפלה ברכות ויברך יחזור א"כ אלא
שאומרה כיון חזרה נקרא אינה שזה אותו מחזירין לבדה עננו

לרופא. גואל בין במקומה

ח קודם רפאנו חתימת אחר נזכר יאמרואם תפלה שומע תימת
המתענים עשרה היו לא אם וה"ה כיחיד תפלה בשומע עננו
בא"י ויחתום תפלה בשומע אומר רפאנו אחר ובאו הכנסת בבית
מפני בשתים חתימה זו ואין תפלה ושומע צרה בעת העונה
תענית תפלת על בין משמעה וחתימתה תפלה שומע שברכת
יצא לבד תפלה בשומע חתם אם לפיכך התפלה שאר על בין
אחר עצמה בפני ברכה אומרה תפלה בשומע גם שכח ואם
ברכות נסתיימו שכבר כיון הברכות מסדר שינוי זה ואין בשלום

י"ח:

Âולומר לחזור צריך בענינו נא ראה קודם עננו ואמר טעה אם
ראה ברכת שאמר נמצא יחזור לא שאם נא ראה אחר עננו
מעכב: הברכות וסדר ענינו קודם שמקומה במקומה שלא נא

סעיפים: ו' ובו בברכות להוסיף הרוצה דין קיט, סימן א חלק
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קל   

 

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הקריאהתוכןתוכןתוכןתוכן - הוי'" קראתיך "ממעמקים

ממש הנפש מעומק להשם

" הכתוב את לפרש ישוב זה קראתיך[בפרק ממעמקים

."הוי'

השלבים שני נתבארו אלו שבתיבות - הענין ונקודת

""הנ שבתשובה: בחינתממעמקיםל לגלות היגיעה היא "

וישראל" שבנפש, הוי'"" להמשיךקראתיך העבודה היא "

למטה. ית' אלקותו

ומבאר:] שהולך וזהו

     
  

הוא, קראתיך" "ממעמקים דפירוש לעיל נתבאר
"דבר עומק", ש"עושה כזה מעומק היא שהקריאה

בזה: והכוונה - המעמיק"

רצון היינו - הלב ועומק ב"פנימיות" מדריגה יש
לעוררה לאדם לו שנקל - יתברך בעבודתו פנימי וחשק

ולגלותה;

שבנשמה, "ישראל" בחינת על קאי "מעמקים" אך
אלקות, עם בתכלית המיוחדת הנשמה נקודת עצם שהיא
(כשלון) קל עון שאפילו עד הגוף, מגדר למעלה והיא

באדם. זו בחינה התגלות המונע מבדיל מסך הוא

גדולה, יגיעה דרושה ישראל, בחינת לגלות וכדי
עצמו". בתוך "להעמיק

     
      

    
ההתבוננות היא דליבא עומקא לגלות היגיעה
שהיא שבו, ממעל" אלקה "חלק של הירידה בגודל
שבו) יעקב (בחינת ו"רגלי'" אלקות, עם מיוחדת
מסך שהם האדם עוונות ע"י משרשה מאד נתרחקו
ל"ראש" בגוף המאירה הנשמה חלק בין מבדיל

למעלה. הנשמה

       
       

    
בחינת הלב, עומק את מגלה גופא זו והתבוננות
רק הוא וחפצו מגמתו כל שאז שבנשמתו, "ישראל"
בבריאת הכוונה תכלית שתושלם בלבד, להקב"ה

התורה קיום (ע"י למטה אלקות גילוי שיהי' העולם,
והמצוות).

      
      
       

    
שהיא בתשובה, הראשון שלב הוא - "ממעמקים"
כדי הקדושה נשמתו שעל הרחמנות בגודל ההתבוננות
שבו; "ישראל" בחינת הלב", נקודת "עומק אל להגיע

הוי'", "קראתיך - בתשובה השני לשלב באים ועי"ז
גילוי שיהי' הבריאה, כוונת להשלים משתוקק שהאדם
שישנו ממש האופן באותו "בתחתונים", אלקות
המשכת על שמורה הוי'", "קראתיך ענין וזהו בעליונים.

לב לחבירו הקורא (כאדם למטה אליו).אלקות א

שלאח בפסוק הפנימי בפירוש ז:]"[ויסיק

     בפירוש [כנ"ל
ישראל"] "שמע  

  ["בקולי" [אלא    
       

       

      
       
       

       
היא אמיתית שתשובה בארוכה, לעיל נתבאר
ממעל אלקה חלק שעל הרחמנות גודל מרגיש כשאדם
זה ועל וירחמהו"), ה' אל "וישוב בפירוש (וכנ"ל שבו

ה'". קראתיך "ממעמקים נאמר

רק לי' איכפת שיהי' כזו במדריגה שאינו מי אך
"מבקש אלא שבו, ממעל אלקה חלק שעל הרחמנות
לקול קשובות אזניך "תהיינה נאמר עליו - עצמו" על
המסותרת האהבה מאירה לא אצלו (כי תחנוני"

קולו).בתוךש" "

 זו נמוכה קריאה    
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ישראל בני תפילות את מעלים שהמלאכים ידוע
"גפיף שהמלאכים בזהר וכדאיתא הקב"ה, אל למעלה
אותיות את ומנשקים מחבקים (הם להון" ונשיק להון
הן התפילה שתיבות להיות כי התפילה). ותיבות
אי כדבעי, התפלה בכוונת כשחסרה גם ומה גשמיות,
ענין וזהו למעלה, לעלות זו "מגושמת" לתפילה אפשר
תיבות את ומטהרים "מזככים" שהם המלאכים, סיוע

למעלה. לעלות ראויות שהן עד התפילה

מתוך היינו - "ממעמקים" היא ה' אל כשהקריאה אך

"ישראל" בחינת גילוי מחמת שבלב מסותרת אהבה
הקב"ה כוונת שתושלם רק היא מגמתה שכל שבנשמה,
זו קריאה הרי למעלה, כמו למטה אלקות גילוי שיהי'

המלאכים); סיוע (בלי מעצמה לעילא" "פרחא

ענין (שזהו עצמו בשביל מבקש כשאדם משא"כ
(הנקראים למלאכים צריכים אזי - תחנוני") "לקול

השי"ת. לפני התפלות יעלו שהם ה'") "אזני
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שאינם (בבניהם נענשי' ת"ח מה מפני מארז"ל
יש הנה כו'. חמרי לאנשי דקרו משום כו') ת"ח
או זכאי שכולו בדור אלא בא דוד בן שאין מארז"ל להבין
כו'. זכאי רובו או זכאי שחציו בדור לא ולמה חייב כולו
טו"ר, עה"ד בירור ענין על רמזו זה במאמר הנה אך
בירור בחי' רק הוא הגלות ענין עיקר שכל ידוע] [להיות
כמ"ש ביניהן ולהבדיל הרע מן הטוב לברר טו"ר דעה"ד
לפי התו"מ כל עיקר שזהו כו', לטהור טמא בין להבדיל
כו', הטוב מן הרבה יניקה לרע יש טו"ר [שבתערובות]
זכאי שכולו בדור כ"א דוד בן שיבא שא"א אמרו ולזאת
טוב בין ההבדלה תכלית על המורה שזהו חייב כולו או
או דהיינו כלל זע"ז וחיבור תערובו' שום] [בהם ואין לרע
כי להיפך, או כ"ש אפי' ורע טוב תערובת בלי זכאי כולו
האדם שאיברי וכמו אדם קומת בציור הן נ"י כללו' הנה
שגם עד בזה זה של וחיו' אור] בתע[רובות מזה זה כלולי'
שברגל המוח גידי ע"י הרגל מחיו' חיות מקבל הראש
הבדלה בבירור נמצא שלא עד במוח יש הרגל גידי ולהיפך
משפיע הוא [כ"א] כי ומקבל משפיע לסוף ראש בין
כולם כי ומקבל משפיע הב' וכן הימנו, מקבל וגם לזולתו
הגידי' ע"י יחד וקשורים אחוזים כי להיו' לזה זה צריכי'
בבחי'] אדם [דציור התיקון בחי' עיקר וזהו כו', והעורקי'
הי' לזה (אשר במ"א כמ"ש כו' האיברי' כל של ההתכללו'

התוהו בחי' כו' שלך שלך שלי שלי באמרם סדום מהפכת
מקבל בחי' יהי' המשפיע שגם הוא התיקון ובחי' כו', זת"ז
לזולתו ומשפיע מזולתו מקבל אקלים שכל ג"כ הארץ וכמו
אדם כציור התיקון בבחי' ארץ יסד בחכמ' ה' וכמ"ש כו',
וכו' הארץ טבור הארץ עין בארץ איברי' ציור נז' ולכך
ישראל שכל רז"ל] רמזו [ולזה באריכות), במ"א וכמ"ש
ואין מזולתו מקבל א' שכל מפני ממש ערבים זע"ז ערבים
שבכללו' טו"ר בענין הענין וכן בלעדו, החיות שלימו' לו
בו פוגם זולתו [וחטא פגם כי ממש בזה זה שערבים נ"י
במוח ויפגם יחסר הרגל חיות ופגם בחסרון כמו ממ]ש

של ומע"ט דתשובה הטוב בחי' ולהיפך כו', זולתושבראש
כו', גמורה כערבות ממש וה"ז בנפשו ותיקון אור] [מוסיף
זכאי שחציו בדור דוד בן] שיבא שא"א אומר גזרו [וע"כ
כאן אין הרי כנ"ל בזה זה ערבי' שכולם מאחר חייב וחציו
הרע תערובו' יש הזכאי בחציו כי כלל בטו"ר בירור בחי'
ומלובש מאיר] החייב בחציו להיפך וכן [הב', דחציו
בתכלית טו"ר תערובת ענין וה"ז הזכאי, דחצי הטוב מבחי'
הגל]ות [עיקר כל [וזהו] דכנ"י, אדם ציור קומת בכללו'
תכלית אחר כ"א יבא לא [וב"ד כו' מאד מעורבי' שטו"ר
גזרו ולזה נ"י, בכללו' טו"ר בעה"ד וההבדלה ה]בירור
חייב שכולו או זכאי שכולו בד[ור אלא דוד בן דאין אומר
וד"ל. [כנ"ל טו"ר בין ההבדלה תכלית] על מורה שזהו
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ממשג) ית' הבורא הארת בחי' על דר"ל הוא
א"ס שאור כנודע בהספירות ומתפשט המתלבש
כו' חד וגרמוהי איהו וכמ"ש בספירותיו ומלובש מאיר ב"ה

די"ס הכלים הן וגרמוהי אא"ס עצמות על איהו דר"ל
מעין הוא והאור בהן, ומתלבש מתייחד ית' שהוא דאצי'
משמות השם עליו יתכן ולפיכך ממש א"ס בבחי' המאור

1
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5
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קלי    

ישראל בני תפילות את מעלים שהמלאכים ידוע
"גפיף שהמלאכים בזהר וכדאיתא הקב"ה, אל למעלה
אותיות את ומנשקים מחבקים (הם להון" ונשיק להון
הן התפילה שתיבות להיות כי התפילה). ותיבות
אי כדבעי, התפלה בכוונת כשחסרה גם ומה גשמיות,
ענין וזהו למעלה, לעלות זו "מגושמת" לתפילה אפשר
תיבות את ומטהרים "מזככים" שהם המלאכים, סיוע

למעלה. לעלות ראויות שהן עד התפילה

מתוך היינו - "ממעמקים" היא ה' אל כשהקריאה אך

"ישראל" בחינת גילוי מחמת שבלב מסותרת אהבה
הקב"ה כוונת שתושלם רק היא מגמתה שכל שבנשמה,
זו קריאה הרי למעלה, כמו למטה אלקות גילוי שיהי'

המלאכים); סיוע (בלי מעצמה לעילא" "פרחא

ענין (שזהו עצמו בשביל מבקש כשאדם משא"כ
(הנקראים למלאכים צריכים אזי - תחנוני") "לקול
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שאינם (בבניהם נענשי' ת"ח מה מפני מארז"ל
יש הנה כו'. חמרי לאנשי דקרו משום כו') ת"ח
או זכאי שכולו בדור אלא בא דוד בן שאין מארז"ל להבין
כו'. זכאי רובו או זכאי שחציו בדור לא ולמה חייב כולו
טו"ר, עה"ד בירור ענין על רמזו זה במאמר הנה אך
בירור בחי' רק הוא הגלות ענין עיקר שכל ידוע] [להיות
כמ"ש ביניהן ולהבדיל הרע מן הטוב לברר טו"ר דעה"ד
לפי התו"מ כל עיקר שזהו כו', לטהור טמא בין להבדיל
כו', הטוב מן הרבה יניקה לרע יש טו"ר [שבתערובות]
זכאי שכולו בדור כ"א דוד בן שיבא שא"א אמרו ולזאת
טוב בין ההבדלה תכלית על המורה שזהו חייב כולו או
או דהיינו כלל זע"ז וחיבור תערובו' שום] [בהם ואין לרע
כי להיפך, או כ"ש אפי' ורע טוב תערובת בלי זכאי כולו
האדם שאיברי וכמו אדם קומת בציור הן נ"י כללו' הנה
שגם עד בזה זה של וחיו' אור] בתע[רובות מזה זה כלולי'
שברגל המוח גידי ע"י הרגל מחיו' חיות מקבל הראש
הבדלה בבירור נמצא שלא עד במוח יש הרגל גידי ולהיפך
משפיע הוא [כ"א] כי ומקבל משפיע לסוף ראש בין
כולם כי ומקבל משפיע הב' וכן הימנו, מקבל וגם לזולתו
הגידי' ע"י יחד וקשורים אחוזים כי להיו' לזה זה צריכי'
בבחי'] אדם [דציור התיקון בחי' עיקר וזהו כו', והעורקי'
הי' לזה (אשר במ"א כמ"ש כו' האיברי' כל של ההתכללו'

התוהו בחי' כו' שלך שלך שלי שלי באמרם סדום מהפכת
מקבל בחי' יהי' המשפיע שגם הוא התיקון ובחי' כו', זת"ז
לזולתו ומשפיע מזולתו מקבל אקלים שכל ג"כ הארץ וכמו
אדם כציור התיקון בבחי' ארץ יסד בחכמ' ה' וכמ"ש כו',
וכו' הארץ טבור הארץ עין בארץ איברי' ציור נז' ולכך
ישראל שכל רז"ל] רמזו [ולזה באריכות), במ"א וכמ"ש
ואין מזולתו מקבל א' שכל מפני ממש ערבים זע"ז ערבים
שבכללו' טו"ר בענין הענין וכן בלעדו, החיות שלימו' לו
בו פוגם זולתו [וחטא פגם כי ממש בזה זה שערבים נ"י
במוח ויפגם יחסר הרגל חיות ופגם בחסרון כמו ממ]ש

של ומע"ט דתשובה הטוב בחי' ולהיפך כו', זולתושבראש
כו', גמורה כערבות ממש וה"ז בנפשו ותיקון אור] [מוסיף
זכאי שחציו בדור דוד בן] שיבא שא"א אומר גזרו [וע"כ
כאן אין הרי כנ"ל בזה זה ערבי' שכולם מאחר חייב וחציו
הרע תערובו' יש הזכאי בחציו כי כלל בטו"ר בירור בחי'
ומלובש מאיר] החייב בחציו להיפך וכן [הב', דחציו
בתכלית טו"ר תערובת ענין וה"ז הזכאי, דחצי הטוב מבחי'
הגל]ות [עיקר כל [וזהו] דכנ"י, אדם ציור קומת בכללו'
תכלית אחר כ"א יבא לא [וב"ד כו' מאד מעורבי' שטו"ר
גזרו ולזה נ"י, בכללו' טו"ר בעה"ד וההבדלה ה]בירור
חייב שכולו או זכאי שכולו בד[ור אלא דוד בן דאין אומר
וד"ל. [כנ"ל טו"ר בין ההבדלה תכלית] על מורה שזהו
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ממשג) ית' הבורא הארת בחי' על דר"ל הוא
א"ס שאור כנודע בהספירות ומתפשט המתלבש
כו' חד וגרמוהי איהו וכמ"ש בספירותיו ומלובש מאיר ב"ה

די"ס הכלים הן וגרמוהי אא"ס עצמות על איהו דר"ל
מעין הוא והאור בהן, ומתלבש מתייחד ית' שהוא דאצי'
משמות השם עליו יתכן ולפיכך ממש א"ס בבחי' המאור
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קלי   

רצונינו אל ששם אע"פ בחסד אל שם ענין כמו הנ"ל
בזה דכוונתינו הוא כן באמת הרי מ"מ ממש עולם לבורא
אלקים ושם כו', חסדו במדת ובא כשמאיר עולם לבורא
כו' גבורתו במדת ובא כשמאיר עולם לבורא כוונתינו
אע"פ ונמצא כו', מלכותו במדת ובא כשמאיר היינו ושכינה
אינו הוא שהחסד ממש שונות לע"ס שמות עשרה שהן
וכן חסד עיקרו ומ"מ הגבורה ממדת שכלול רק גבורה
וכן גבורה ועיקרה מהחסד שכלולה רק חסד אינה הגבורה
כיון שמ"מ בהשמות, שינויים אין מ"מ המדות, כל בשאר
אם לן איכפת מאי א"כ ממש, עולם לבורא בהן שהכונה
כיון גבורתו, במדת או חסדו במדת כשמלובש לו כוונתינו
האור בין ממש פשוט א' אור הוא והרי ממש לו שכוונתינו

שמה"ט לך ותדע בגבורה המלובש ובין בחסד המלובש
כי וכו' הגבורה בכלי החסד אור דוכתייהו דאחליפו אמרו
כמו עד"מ וה"ז כו', מחו"ג ומושלל מופשט עצמו האא"ס
ופעמים ימנית בידו פעמים לזולתו מתנה כשנותן ב"ו מלך
מ"מ מזה, זה מובדלים שהידים שהגם השמאלית, בידו
על והיינו נתן שהמלך אומרים אנו בשניהם כי חד, כולא
אע"פ וא"כ ידו על שנותן כלי אלא אינו והיד פנימיותו
כו' ושכלו נפשו והוא הוא א' המלך שנים הם שהידים
בחי' יו"ד הם שהספי' אע"פ וכמ"כ כו' הידים חיות שהוא
אור שהוא הוא א' בתוכן המתפשט האא"ס מ"מ מחולקות
אל בקריאתינו מכוונים אנו ולו עולם הבורא ממש הא"ס
חז"ל: לו שכינו או לו הידועים השמות כל ושאר כו' אלוה
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˜"‰ÏÈÂמאן א' דל"ח בא פ' בזח"ב מ"ש ע"פ רבינו מ"ש
על זה אמרו דאיך רשב"י, דא ה' האדון פני
הוא שלום ופי' בך, שלום וגו' אחי למען כתי' דהנה הנברא,
שלמען ואומר הפנימי', שפע בחי' במל' ז"א יסוד השפעת
גם אחי, הם מי וי"ל זו. והמשכה השפעה נמשך אחי
סימנא אנא עצמו על אמר דרשב"י בזהר מ"ש צלה"ב
זה שאין מאד והתנשאות רוממות זהו שלכאו' בעלמא
ספירות עשר האצי' דבראשית הענין אך הצדיקי'. מדרכי
אחי' ונק' דאצי' נשמות בחי' עמהם נאצלו וכלים באורות
נמשך שהוא כמו אצי' בין גדול הפרש יש דהנה לז"א. ורעי'
ר"פ ברמ"ז וע' ממש, באצי' שהוא לכמו בבי"ע ומלובש
ממש, דבי"ע נשמות הא' בכלל, מדריגות ג' שיש משפטי'
מאצי' נשמות הג' דבי"ע, מאצי' שהם רק דאצי' נשמות הב'
לאצי' ממש אצי' בין גדול הפרש יש וא"כ ממש, העליון
לבי"ע דבי"ע מאצי' יותר גדול הפרש שיש וכ"ש דבי"ע,
נא' ולא רע, דבר לסבול תוכל לא דאצי' נשמה שהרי ממש,
ג"כ בה שיש שהגם דבי"ע נפש על אלא תחטא כי נפש
המל' הארת בחי' והיינו אותה, המחי' האצי' הארת בהכרח
בחי' והיינו והסתר, בהעלם הוא עכ"ז בי"ע, המחי' דאצי'
תחטא, כי נפש נא' שע"ז הרמ"ז לפי' ממש דבי"ע הנשמות
לפי והיינו שכינה, ממנו נסתלקה דדוד דבמעשה וכמו
רע, יגורך לא שם אשר ממש אלקות בחי' היא שהאצי'
אשר בבי"ע מאין יש לברוא האלקי כח כשמסתתר משא"כ
וא"כ דבי"ע. בלבושי' טו"ר תערובות שייך שם יפרד, משם
נשתנו ולא ממש אלקות בחי' הם דאצי' שהנשמות מאחר
קטני' הם דאצי' הע"ס שלגבי רק נפרד, ודבר יש להיות

רשב"י הי' לכן הע"ס, כמו שלימות בבלתי במדריגה הרבה
ודבר יש שהיא הנשמה כי בעלמא, סימנא אנא לאמר יכול
דאצי' הנשמה משא"כ התנשאות, בה שייך שאין הוא נפרד
שבו, אלקות רוממות זהו סימנא אנא באמרו אלקות שהיא
לפי עשב, ונתתי שמוע אם והי' בפ' משה שא' וכמו
שמדבר לא"ס לגמרי בטל והי' גרונו, מתוך מדברת ששכינה

הב וזה מה, ונחנו דאצי',בו בנשמות רק הוא האמיתי יטול
בסש"ב ע' אמיתי, ביטול מ"ה כח חכ' בחי' הוא שאצי'
פני מאן רשב"י ענין יובן ועד"ז האמת. אחד בהג"ה פל"ה
א"כ ממש, דאצי' נשמה שהי' מכיון רשב"י דא ה' האדון
ביטול אלא האלקי אור על כלל מסתיר שלו הנשמה הי' לא
מלובשת שהשכינה כו' פני מאן לומר יכולי' ע"כ גמור.
הוא זו בחי' ואמנם מסתרת, אינה ונשמתו בנשמתו,

רשב"י. כמו גבוהי' היותר בנשמות
שגם ידוע הלא עדיין, לי נוח אינו שכ"ז צ"ל עדיין

נמחקי' שאין בשמות שנק' מה ממש דאצי' הע"ס
האור על אלא ממש הע"ס על הכוונה אין אלקי', אל כמו
כמ"ש אל נק' בחסד כשמלובש שאוא"ס בהן, המלובש
מהכלי' נפרדו שכבר כיון דאצי' הנשמות וא"כ במ"א,
שייך האיך א"כ בהן, מלובש מאוא"ס הקו ואין דאצי'
בשמות נק' לא הע"ס אפי' דהא הבורא, בשמות לקרותם
רבינו ועמ"ש בהן, מלובש מאוא"ס שהקו מפני רק הבורא
אך וז"ל דאצי', נשמות בענין וחיוהי איהו ד"ה באגה"ק
יצאו שכבר מאחר מאין, יש לברוא ממש אלקות אינן
מאוא"ס הקו מלובש שבהן דאצי' דע"ס מהכלי' ונפרדו

עכ"ל. המאור כעין הוא שהאור
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המביאה ההתבוננות באריכות מבואר פמ"ב בסש"ב
שעה כו' להעמיק מחשבתו ליגע שם וכ' יראה לידי
שמיד בטבעה זכה נפש יש שם כ' הרי כו', גדולה
שום שאין איך הענין השגת שצ"ל ובודאי כו', שמתבוננת
ומלא מיני' פנוי אתר ולית יתברך לפניו ומסתיר מעלים דבר
עין דהיוצר במעשיו ורואה עליו שעומד כבודו הארץ כל
יתברך לפניו וידוע גלוי והכל כביכול בעצמו יביט הלא
דעתו ולהעמיק בזה להאריך וצריך גדולה השגה היא דכ"ז
זכה נפש שגם (והיינו בלבו היראה שתקבע עד בחוזק
ההתבוננות באריכות בזה להתבונן לעתים צריך בטבעה
נפש שהוא מי ובפרט בלבו, בהתגלות היראה שתהי' בכדי
שאין כו' בח"ן כשנטמאה ובפרט ותולדתה בטבעה שפלה
ואיך ה' גדולת על כשנזכר וגם בטבעו. היראה בחי' בו
כו' שמתבוננת שמיד מש"כ (שזהו כבודו הארץ כל שמלא
לייגע צריך היראה עליו נופל אינו כו') האדם כשיתבונן
אופן ולפי שם המבואר נפש ויגיעת בשר ביגיעת א"ע
ביותר הנ"ל ביגיעה עצמו לייגע צריך כך ושפלותו פחיתותו
מעט גם אח"כ לו שיספיק עד כו') היראה בלבו שתקבע עד
מלכות עול בקבלת (וגם כו' שנזכר מה היינו ההתבוננות

ממכ"ע דאיהו ב"ה אוא"ס בגדולת ההתבוננות צ"ל שמים
על מלכותו ומייחד והתחתונים העליונים והניח כו' וסוכ"ע
ומובן פמ"א). כמש"ש כו' בפרט ועליו בכלל ישראל עמו
היא יראה המביאה הנ"ל להתבוננות ביותר המסוגל דהזמן
בכלל ומוכשר דגדלות דמוחין הזמן שהוא התפלה בעת
גם להיות יכולה היא מ"מ אבל אלקי, והתבוננות להשגה
ממש מלא שהקב"ה איך זו השגה דהנה התפלה. בזמן שלא
ית' לפניו וידוע גלוי הכל וממילא והתחתונים העליונים את
אל שנוגע מה אמנם זמן. ובכל עת בכל להיות יכול זה
כו' ומביט שצופה איך בנפש נרגש להיות הוא בפרט היראה
להרגיש בנקל הוא זה הרגש הנה כו' מעשהו כל ומבין
זה דהרגש משום דוקא, דתפלה המוכשר בזמן לא גם בנפש
מיני' פנוי אתר דלית איך מישראל בכאו"א מאד קרוב
שיהי' בכדי (ומ"מ כו' ומבין ומקשיב ומאזין ומביט וצופה
התעוררות פעמים איזה לו הי' כבר כאשר זהו בנפשו בקיום
מוכשר נעשה שעי"ז הנ"ל והרגש התבוננות ע"י בתפלה זו
כו' עת בכל אח"כ להתעורר ויוכל יראה. להתעוררות בכלל
שם בסש"ב וכמ"ש השקידה ע"י ג"כ כן להיות יוכל ואפשר

כו'). יום בכל גדולה שעה בזה כשיתבונן
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1ּדיצה רּנה, ּגילה וכּלה, חתן וׂשמחה ׂשׂשֹון ּברא ¬∆ְְְִִִִַָָָָָָָָָָ
ורעּות" ׁשלֹום ואחוה, אהבה וחׁשיב2וחדוה, . ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָ

ּברכה היא ּברא" "אׁשר ּברּכת והּנה ׂשמחה. עניני עׂשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכאן
"ׁשביעאה ב, עּמּוד קסט ב חלק ּבּזהר ואיתא ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהּׁשביעית,
ּומהאי ּכּלא, מקיים איהּו הּׁשביעית) הּברכה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ(ּפרּוׁש,
ּבגין אמירן ּדעׂשר ּכללא וּדאי ּכּלא, מתּברכאן ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹׁשביעאה
עׂשר זֹו) (ּבברכה ּבהאי ּכליל ּדא ועל ותּתא, עּלא ּכליל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּדדא

ורעּות כּו' ּגילה וכּלה חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ּדחדוה, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָזיני
זכּו ּדאּנּון יׂשראל אּנּון זּכאין ּדכּלא. ׁשלימּו ּכּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹלמיהוי

ּכתיב עלייהּו ּדלעּלא, ּכגוונא יׂשראל3אלתּתא ּכעּמ ּומי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
הּוא אמירן" ּדעׂשר "ּכללא ּׁשאֹומר ּומה ּבארץ". אחד ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּגֹוי
"ּבגין ׁשאמר וזהּו הּדּברֹות, ועׂשרת מאמרֹות העׂשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכֹולל
(ּפרּוׁש ותּתא" הּדּברֹות) עׂשרת (ּפרּוׁש עּלא ּכליל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדדא
לזאת אמירן, ּדעׂשר ּכללא ׁשהּוא ולהיֹות מאמרֹות), ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹעׂשרה

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

קונטרסים*) המאמרים ספר - חתונה" "דרושי בקונטרס נדפס
ואילך. 86 ע' תרפ"ט המאמרים ספר ואילך, 42 עמוד א' חלק

אחד.1) המשך הם הנהנה) כל (ד"ה ושלאחריו זה מאמר
הצ"צ לאדמו"ר ברא אשר ד"ה על מיוסד מההמשך חלק
יא. ופרק ג פרק לקמן ראה – (21 הערה (דלקמן מהר"ש ולאדמו"ר

תשל"ט ברא אשר ד"ה ראה – בהמשך המבוארים ענינים לכמה
(תורת תשמ"ח הנ"ל ד"ה סו). עמ' כסלו המאמרים ספר - מנחם (תורת

.(584 עמ' ח"א תשמ"ח - התוועדויות - מנחם
נישואין.2) דברכות ז' ברכה נוסח
כג.3) ז, ב, שמואל

עליוא. כולל שה מי מאמרות, עשרה של הכלל ואי הכל מתברכי ו ומשביעית הכל, את מקיימת היא השביעית הברכה
הכל, שלימות הכלה להיות ורעות, כו ילה וכלה ת ושמה, ששו שמה, מיי עשרה ו בברכה כלולי ה ועל ,תוות

כתוב. עליה שלמעלה, כומא למה כו שה ישראל אשריה
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המביאה ההתבוננות באריכות מבואר פמ"ב בסש"ב
שעה כו' להעמיק מחשבתו ליגע שם וכ' יראה לידי
שמיד בטבעה זכה נפש יש שם כ' הרי כו', גדולה
שום שאין איך הענין השגת שצ"ל ובודאי כו', שמתבוננת
ומלא מיני' פנוי אתר ולית יתברך לפניו ומסתיר מעלים דבר
עין דהיוצר במעשיו ורואה עליו שעומד כבודו הארץ כל
יתברך לפניו וידוע גלוי והכל כביכול בעצמו יביט הלא
דעתו ולהעמיק בזה להאריך וצריך גדולה השגה היא דכ"ז
זכה נפש שגם (והיינו בלבו היראה שתקבע עד בחוזק
ההתבוננות באריכות בזה להתבונן לעתים צריך בטבעה
נפש שהוא מי ובפרט בלבו, בהתגלות היראה שתהי' בכדי
שאין כו' בח"ן כשנטמאה ובפרט ותולדתה בטבעה שפלה
ואיך ה' גדולת על כשנזכר וגם בטבעו. היראה בחי' בו
כו' שמתבוננת שמיד מש"כ (שזהו כבודו הארץ כל שמלא
לייגע צריך היראה עליו נופל אינו כו') האדם כשיתבונן
אופן ולפי שם המבואר נפש ויגיעת בשר ביגיעת א"ע
ביותר הנ"ל ביגיעה עצמו לייגע צריך כך ושפלותו פחיתותו
מעט גם אח"כ לו שיספיק עד כו') היראה בלבו שתקבע עד
מלכות עול בקבלת (וגם כו' שנזכר מה היינו ההתבוננות

ממכ"ע דאיהו ב"ה אוא"ס בגדולת ההתבוננות צ"ל שמים
על מלכותו ומייחד והתחתונים העליונים והניח כו' וסוכ"ע
ומובן פמ"א). כמש"ש כו' בפרט ועליו בכלל ישראל עמו
היא יראה המביאה הנ"ל להתבוננות ביותר המסוגל דהזמן
בכלל ומוכשר דגדלות דמוחין הזמן שהוא התפלה בעת
גם להיות יכולה היא מ"מ אבל אלקי, והתבוננות להשגה
ממש מלא שהקב"ה איך זו השגה דהנה התפלה. בזמן שלא
ית' לפניו וידוע גלוי הכל וממילא והתחתונים העליונים את
אל שנוגע מה אמנם זמן. ובכל עת בכל להיות יכול זה
כו' ומביט שצופה איך בנפש נרגש להיות הוא בפרט היראה
להרגיש בנקל הוא זה הרגש הנה כו' מעשהו כל ומבין
זה דהרגש משום דוקא, דתפלה המוכשר בזמן לא גם בנפש
מיני' פנוי אתר דלית איך מישראל בכאו"א מאד קרוב
שיהי' בכדי (ומ"מ כו' ומבין ומקשיב ומאזין ומביט וצופה
התעוררות פעמים איזה לו הי' כבר כאשר זהו בנפשו בקיום
מוכשר נעשה שעי"ז הנ"ל והרגש התבוננות ע"י בתפלה זו
כו' עת בכל אח"כ להתעורר ויוכל יראה. להתעוררות בכלל
שם בסש"ב וכמ"ש השקידה ע"י ג"כ כן להיות יוכל ואפשר

כו'). יום בכל גדולה שעה בזה כשיתבונן

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38


         

  

1ּדיצה רּנה, ּגילה וכּלה, חתן וׂשמחה ׂשׂשֹון ּברא ¬∆ְְְִִִִַָָָָָָָָָָ
ורעּות" ׁשלֹום ואחוה, אהבה וחׁשיב2וחדוה, . ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָ

ּברכה היא ּברא" "אׁשר ּברּכת והּנה ׂשמחה. עניני עׂשר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּכאן
"ׁשביעאה ב, עּמּוד קסט ב חלק ּבּזהר ואיתא ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהּׁשביעית,
ּומהאי ּכּלא, מקיים איהּו הּׁשביעית) הּברכה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֹ(ּפרּוׁש,
ּבגין אמירן ּדעׂשר ּכללא וּדאי ּכּלא, מתּברכאן ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹׁשביעאה
עׂשר זֹו) (ּבברכה ּבהאי ּכליל ּדא ועל ותּתא, עּלא ּכליל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָּדדא

ורעּות כּו' ּגילה וכּלה חתן וׂשמחה, ׂשׂשֹון ּדחדוה, ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָזיני
זכּו ּדאּנּון יׂשראל אּנּון זּכאין ּדכּלא. ׁשלימּו ּכּלה ְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָֹלמיהוי

ּכתיב עלייהּו ּדלעּלא, ּכגוונא יׂשראל3אלתּתא ּכעּמ ּומי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
הּוא אמירן" ּדעׂשר "ּכללא ּׁשאֹומר ּומה ּבארץ". אחד ְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּגֹוי
"ּבגין ׁשאמר וזהּו הּדּברֹות, ועׂשרת מאמרֹות העׂשר ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכֹולל
(ּפרּוׁש ותּתא" הּדּברֹות) עׂשרת (ּפרּוׁש עּלא ּכליל ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדדא
לזאת אמירן, ּדעׂשר ּכללא ׁשהּוא ולהיֹות מאמרֹות), ְְְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹעׂשרה
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עליוא. כולל שה מי מאמרות, עשרה של הכלל ואי הכל מתברכי ו ומשביעית הכל, את מקיימת היא השביעית הברכה
הכל, שלימות הכלה להיות ורעות, כו ילה וכלה ת ושמה, ששו שמה, מיי עשרה ו בברכה כלולי ה ועל ,תוות

כתוב. עליה שלמעלה, כומא למה כו שה ישראל אשריה



קלי   

ּבכל הּׂשמחה ענין ׁשהּוא ּדחדוה, זיני עׂשר ּבהאי ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכליל
צרי אמנם ּבפרט. ּוספירה הקּדים4להביןספירה לּמה , ְְְְְְִִִִִִִָָָָָָָָָ

הּׂשמחה ּכללּות ׁשהרי וכּלה, לחתן קדם וׂשמחה ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׂשׂשֹון
ׁשל הענין עּקר ּדזהּו וכּלה, החתן ּבׁשביל היא הּלזֹו ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּגדֹולה
וכּלה החתן את לׂשּמח אנׁשים הרּבה ׁשּמתקּבצים זֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמצוה
ׁשהיא יׂשראל אהבת מצות ּבזה ׁשּיׁש זה ּדלבד והינּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּדוקא,
אל איׁש ה' יראי נדּברּו ּד"אז צּדיקים, וכּנּוס רעים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָאהבת
ה' ליראי לפניו זּכרֹון ספר וּיּכתב וּיׁשמע ה' וּיקׁשב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָרעהּו,

ׁשמֹו" וההתעֹוררּות5ּולחׁשבי הּדּבּור ׁשהּוא ּכּנּוס ּדבעת , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַֹ
וקּיּום הּתֹורה חּזּוק ּבדברי רעהּו את איׁש ּולעֹורר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַָלהתעֹורר
וּיׁשמע", ה' "וּיקׁשב אז הרי ההתעֹוררּות ּבעת הּנה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֹהּמצות,
אּון אייּבערׁשטין, ּדעם ּדערהערט יעדערער איז ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶָיעמאלט

הערט ּדער אייּבערׁשטער ּדער ווערט יעדערין "וּיּכתבבאין , ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָ
ּכמֹו ׁשּביׂשראל, הּפנימּיּות הם ּפניו לפניו", זּכרֹון ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָספר

הּפנימּיּות6ׁשּכתּוב ׁשהם ּביׂשראל", לפנים "וזאת ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
ׁשמֹו וחֹוׁשבי ה' יראי הרי הּׂשמחה ּבעת הּנה ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָׁשּביׂשראל,
ספר "וּיּכתב וזהּו ׁשּבהם, הּפנימּיּות ּבחינת ּבהם ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָמתּגּלה
נּכר רּׁשּומֹו הּמתּגּלה, ׁשּבהם ׁשהּפנימּיּות לפניו", ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָזּכרֹון
ּכתיב ּדהּנה הּפנימּיּות, ׁשל הּזּכרֹון והּוא ּבפעל, 7ּבעבֹודה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ

אנׁשים אפּלּו – יׂשראל ּבני ּדכל צּדיקים", ּכּלם ועּמ"ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָֻ
מּלבד הּנה מצוה, לסעּודת יחד ּבהתקּבצם – ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָּפׁשּוטים

ואחוה ּבאהבה יחּדו ּכּלם ּׁשּמתקּבצים מה הּזה ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻּדהּפעל
ּבזה ׁשּמקיימים ּגדֹול ענין הּוא עצמֹו זה הּנה הּדעת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּובקרּוב

"ּכמֹו לרע "ואהבּת ז"ל8מצות רּבֹותינּו ּדאמרּו , ְְְְְְֲִֵֵַַַַָָָָ
ּבּתֹורה", ּגדֹול ּכלל "זהּו ד) הלכה ט ּפרק נדרים ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָ(ירּוׁשלמי

ּכתיב ׁשלֹום"9ּדבּתֹורה נתיבֹותיה וכל נעם ּדרכי ,"ּדרכיה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ
לחברֹו אדם ּבין הּדעת קרּוב מעניני ּבּתֹורה יׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָּדהרּבה

ׁשּכתּוב ּכמֹו טֹובֹות כּו',10ּובהנהגֹות והּטֹוב" הּיׁשר "ועׂשית ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
מתקּבצים ּכאׁשר זאת, לבד הּנה הּדין, מּׁשּורת לפנים ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַֹׁשהּוא
ּכמֹו ׁשמים יראת ּבעניני טֹובה ּבהתעֹוררּות מתעֹוררים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָיחּדו
וׁשעּורי ואּגדה הלכה ּבׁשעּורי ּברּבים, לּתֹורה עּתים ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָקביעת
אׁשר יׂשראל ּתפּוצֹות ּבכל ּכּנהּוג ותׁשּבחֹות, ׁשירֹות ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָאמירת
ּבׁשירֹות ועֹוסקים ּומדרׁשֹות ּכנסּיֹות לבּתי ּבהׁשּכמה ְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָּבאים

קרּתא נטּורי והם ּבמאד ׂשכרם ּגדֹול אׁשר ,11גותׁשּבחֹות, ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹ
ּובפרט ּכּנֹודע, ּבפרנסה הׁשּפעה רב נמׁש זה ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּבזכּות
התועדּותם ועצם ּדגּוף ּבעבֹודה ועֹוסקים ּתֹורה ּבעלי ְְְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָּבקּבּוץ

ועּקרי. ּגדֹול ענין ְְִִִָָָהּוא
"ּברא "אׁשר ּבברּכת הּזהר לׁשֹון יבאר ּברא". "אׁשר ƒְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹ

לּמה ויקׁשה ׂשמחה, ׁשל לׁשֹונֹות עׂשרה ּבּה ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּנזּכר
ׁשל הּכּנּוס ּדעצם ּומבאר וכּלה, לחתן וׂשמחה ׂשׂשֹון ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָהקּדים
קביעּות ּבחּזּוק ּגדֹול ּדבר הּוא מצוה לענין אנׁשים ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָרּבּוי

לּתֹורה. ִִַָעּתים
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נמצא בו המדרש לבית הגענו "כאשר - הפרשים מפקד אמר - אליו" להתקרב אפשרי בלתי "היה
יושב אותו וראיתי אליו התקרבתי כאשר לעצמותינו. חדר אשר הערב קולו גלי אלינו נישאו ֵֵֶַַָָהפרוש
יראת של רגש התמלאתי סביבו, המתחולל את ויראה שישמע מבלי מילותיו, את ושר קשורות ְָבעיניים
זאת למרות תפילין). ֿ) שחורה" עור "קוביית התנוססה ראשו ועל בטלית עטוף היה הוא כלפיו. כבוד
בגרוני". קפא וקולי ממקומן לזוז יכלו לא רגלי אך שליחותנו, את לו ולמסור אליו לגשת עוז ִַָָָאזרּתי

לדעת. ביקש - דבר"? של בסופו היה "ומה סבלנות. וחוסר בכעס אותו שיסע האחוזה ִַמנהל

בזמירותיו המשיך הלה אך צו, עם אליו בואנו על לפרוש בכך להודיע כדי בשוט, באוויר "הצלפתי
בפחד המדרש מבית ונמלטו בי שאחז בשיתוק להיווכח בינתיים הספיקו מלווי דבר. אירע לא כאילו
כיוון בכך, הצלחתי כאשר ושמחתי זה, מעסק חי לצאת כיצד לחשוב התחלתי עצמי אני מוות.
גדולה. בהתרגשות הפרש סיים - באוויר" מושטת ידי כאשר למקומי רתוק לנצח שאשאר שחששתי

את לכבד פקד ומיד ביצעת", לא פקודתי את ממרה! "עבד מוגבל: בלתי וחרון זעם נתקף הפריץ
גופו מייסורים. התפתל הפרשים מפקד המוכה. על הצליפות השפיעו הפעם מלקות. בשלושים הפרש
הפרש נשאר ההלקאה תום עם דם. סילונות מהם פרצו מכן לאחר מייד אשר אדומים בסימנים כוסה
הפריץ אל ארבע על לזחול הצליח קרים מים דליי עליו נשפכו אשר לאחר רק דם. ושותת חבול מעולף,

נעליו. את לנשק כדי האכזרי

ייסע עצמו הוא כי נצחנות, של בנימה האחוזה, מנהל הודיע העבריין ּבּפרש לטפל סיים אשר ַָָלאחר
חדורי נמושות אלא אינם כי האלה הטיפוסים לכל אראה "אנוכי הפרוש. את להביא כדי לדוברובנה
כאן". לפנינו ומכרכר רוקד אותו תראו עוד בטל. והולך משוגע אם כי קדוש, אינו הפרוש טפלות. אמונות

הפרוש. יובא בה אשר מרכבה לרתום זה עם ויחד מלוויו, ועבור עבורו סוסים לחבוש ציווה מייד

אותו ללוות וביקשו לכומר לקרוא שלח בבד משוםבד זה היה אם ברור לא הפרוש. אל בדרכו
משום או בפרוש, לדעתו, שהתגלמו, כלשהם שחור" ו"כוחות "כשפים" מפני ב"הגנה" צורך שהרגיש

האירוע. של הדרמטית הטכסיות בהגדלת מעוניין סתם שהיה

דחה כלפיו, כבוד יראת של רגש לו והיה הפרוש על הרבה כן לפני לשמוע הספיק אשר הכומר
יסתיים לא "העסק בפרוש. לפגוע הרעיון על לוותר טובה עצה לו העניק ואף האחוזה, מנהל דרישת את

כך. כדי תוך מצטלב הוא כאשר הזהירו - טוב" בכי עבורך

בנפשו. לו נגע הדבר שלו, את להשיג מחיר בכל מעוניין היה האחוזה מנהל ברם,

להוציא מנת על פרשים של מחנה בליווי להגיע עומד האחוזה מנהל כי בדוברובנה נודע בינתיים
קיימו הקהילה וראשי הרב הפריצית. האחוזה אל ברע, או בטוב ולהביאו, המדרש מבית הפרוש את
להציץ לא ואפילו בבית להישאר בעיר היהודי הציבור על לצוות הוחלט ובה מזורזת, אסיפה

ביהודים. להכות עילה לגויים תיווצר שלא כדי מהחלונות,

הפרוש ישב בו המדרש לבית הלכו הקהל וראשי מהרב מורכבת הייתה אשר מצומצמת משלחת אך
לפגוע שלא ובכיות תחנונים באמצעות עליו להשפיע קיוו הם ופמלייתו. הפריץ לבוא להמתין כדי

הקדוש. העניך פייביש ברבי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35



קלה

      

     

נמצא בו המדרש לבית הגענו "כאשר - הפרשים מפקד אמר - אליו" להתקרב אפשרי בלתי "היה
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בזמירותיו המשיך הלה אך צו, עם אליו בואנו על לפרוש בכך להודיע כדי בשוט, באוויר "הצלפתי
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אותו ללוות וביקשו לכומר לקרוא שלח בבד משוםבד זה היה אם ברור לא הפרוש. אל בדרכו
משום או בפרוש, לדעתו, שהתגלמו, כלשהם שחור" ו"כוחות "כשפים" מפני ב"הגנה" צורך שהרגיש

האירוע. של הדרמטית הטכסיות בהגדלת מעוניין סתם שהיה

דחה כלפיו, כבוד יראת של רגש לו והיה הפרוש על הרבה כן לפני לשמוע הספיק אשר הכומר
יסתיים לא "העסק בפרוש. לפגוע הרעיון על לוותר טובה עצה לו העניק ואף האחוזה, מנהל דרישת את

כך. כדי תוך מצטלב הוא כאשר הזהירו - טוב" בכי עבורך

בנפשו. לו נגע הדבר שלו, את להשיג מחיר בכל מעוניין היה האחוזה מנהל ברם,

להוציא מנת על פרשים של מחנה בליווי להגיע עומד האחוזה מנהל כי בדוברובנה נודע בינתיים
קיימו הקהילה וראשי הרב הפריצית. האחוזה אל ברע, או בטוב ולהביאו, המדרש מבית הפרוש את
להציץ לא ואפילו בבית להישאר בעיר היהודי הציבור על לצוות הוחלט ובה מזורזת, אסיפה

ביהודים. להכות עילה לגויים תיווצר שלא כדי מהחלונות,

הפרוש ישב בו המדרש לבית הלכו הקהל וראשי מהרב מורכבת הייתה אשר מצומצמת משלחת אך
לפגוע שלא ובכיות תחנונים באמצעות עליו להשפיע קיוו הם ופמלייתו. הפריץ לבוא להמתין כדי
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הרב צעד החצופים, בצמיתיו מוקף המדרש, לבית בידו, השוט כאשר הפריץ, היכנס עם מיד
הפרוש על בהצביעו לו אמר - זה" קדוש אדם נא "ראה בפרוש: לפגוע לא ממנו וביקש לקראתו

להשפילו"? לב יש למי לזמירותיו. אוזן "והטה - תהלים ואומר קשורות בעיניים בפינתו ְֵַהמכונס

הפריץ. של העיקשת תגובתו הייתה - דעת" חסר אדם אלא זה אין כי ולתמיד אחת להוכיח חייב "אני

רם ובקול הפרוש לעבר התפרץ - זה "בטלן" עם להתחשב אין שאכן לכול להראות רצה וכאילו
האם פיו על לקבוע כדי סימן שום היה לא זע. ולא נע לא הפרוש אך המתנגן, קולו על לגבור ניסה

הפרוש. כלפי בשוטו להצליף והחל התרגז הפריץ מולו. הניצבת בסכנה הפרוש חש

כאשר הפריץ, מידי השוט נשמט לפתע אך הפרוש. של בפניו השוט פוגע הנה כי נדמה היה לרגע
עווית. נתקף כאילו מזדעזע וגופו אונים אין צונחת ידו

תופת. כאב צריחת התמלטה ומפיו גופו, לכל וחדר ידו את פילח עז ְַָכאב

ישע. חסר זעק - ֶַ"הצילו"

חש שלא וכמי דבר, אירע לא כאילו פרק, אחר ופרק פסוק, אחר פסוק לזמר המשיך הפרוש
סביבו. במתרחש

פמלי והייסוריםבני הכאב זעקות אשר אדונם, על אם כי הפרוש, אודות מלחשוב חדלו הפריץ ית
השכיבוהו סוסו על להושיבו ובמקום המדרש, מבית אותו לשאת נאלצו הם אימה. עליהם הפילו שלו

מייסורים. מתפתל הוא כאשר במרכבה

כולם. לעיני התקדש הפרוש של ושמו ראש, וחפויי אבלים לבתיהם שבו הם

שלח רבות פעמים גדולים. ייסורים תקוף גופו כל כאשר במחלתו הפריץ שכב שבועות שישה
היו ואוזניו עיניו שכן איתו, לדבר הצליחו לא אך סליחתו, את לבקש כדי הפרוש, אל שלוחים הפריץ

התורה. לקריאת רק אותן ופקח סגורות,

קטיעת מלבד אחר מוצא נמצא לא אך למחלתו, רפואה לחפש כדי הרופאים כל אל פנה הפריץ
יורעל. לא שהגוף כדי היד, את לקטוע חייבים כי נקבע הפרוש. לעבר שהושטה היד

של בגדלותו נוכחו וגויים, יהודים הסביבה, בני וכל הפרוש, של בקדושתו איש פקפק לא מאז
התהלים. אומר

רעיון יזמה אשתו עקרה. הייתה אשתו אשר משה, זונדל ר' בשם יהודי אז גר היה בדוברובנה
עם העניך, פייביש לרבי מיוחד מדרש בית לבנות מנת על כסף יחד יאספו שבעיר העקרות כל אשר

עבורו. מיוחד חדר

הזקן". הפרוש של הכנסת "בית בשם והתפרסם הקרה בסמטה נבנה הזה המדרש בית

וילדות, ילדים להם נולדו קצר זמן ותוך נושעו. הפרוש עבור המדרש בית את שבנו העקרות כל
משה. אברהם ר' גם היה ביניהם

בתפקידו זה. כנסת בית של לשמש ונהיה העיר אל מהכפר שנה עשרים לפני עבר משה אברהם ר'
לשרתו. היה שניתן כמה עד הפרוש, את משרת היה זה

בתורה. גדלותו את הכירו וכולם שנה, שלושים מאז הפרוש חיים רבי ישב זה כנסת בבית
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תרפ"ב טבת ח' ב' ב"ה,

ראסטוב-דאן

ראובן מו"ה וי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

קאבלענץ שי' דוב

וברכה! שלום

כל נטילה בדבר א) שאלותיו בדבר מכתבו. על במענה

וכן תחלה ימין ביד הכלי נטילת הן תחילה, בימין הנטילות

העיקרית בדוקא, ג"פ ונט"י תחילה. ימין יד על צ"ל השפיכה

מלך, בת קליפה (והיא רעה הרוח להעביר ובסירוגין שחרית.

כל על ג"פ ולסעודה קבלה) מתבטלת. סירוגין בג"פ רק אשר

(הקיחה שניהם שיקוימו ובשביל תחלה, וימין אחד. בפעם יד

וליתנה בימין הכלי ליקח החסידים כל נהגו בימין, והנטילה)

כל כי כוונה עוד ובזה תחלה. ימין על ולשפוך שמאל, ליד

מים במדות, החכ' המשכת שהיא נט"י ובפרט בימין, השפעה

לימין. מזה השער אתברירו ובחכ' הידים, על

בבהמ"ז. הרחמן אמירת בדבר ב)

ויבולע כלל, בדבר נ"מ ואין בסידור, כאמור מדויק הנוסח

כי הדבר וטעם כנדפס. לאמר צריך ואחד אחד כל לנצח המות

ספירות העשר הזכרת כאן ויש הבירורים, סוד הוא האוכל

מלכותך דכתיב למעלה, ממטה והתכללותן עליתן, פעולתן כפי

המל', בחי' ע"י הוא העלי' וכל השפעה כל עולמים. כל מל'

ברכה כל עלינו. ימלוך הוא ההתחלה ולכן השמים, שער וזה

שהם לישראל טוב אך טוב, כי צדיק אמרו טוב, שנק' מיסוד

במאכל והחומרי הגשמי בארץ גם אשר בארץ, אחד גוי

בחי' ממשיכים והמצוה, התורה עפ"י רק הוא אם ובמשתה,

בחי' ובארץ, בשמים יתברך וזהו באחד. אחד להיות אחד,

וכמו ההוד, מבחי' הוא שבח כל וארץ, שמים המחבר יסוד

המסבב, מדבר בא ההדר כי מלך, מהדרת המעולה מלך הוד

בנו, ויתהדר כו' דורים לדור ישתבח ולזאת עצמי, הוא והוד

כל ית'. מייחדו קדשו עם על ית' מהודו והאציל חלק אשר

ומעכבים, המונעים על המנצחת הנצח ממדת הוא פרנסה

מישראל ח"ו הפרנסה מונע עמלק (וקליפת כו' דקשים וכמא'

נצח וגם הנביא, שמואל אמר עמלק במלחמת ולכן (קבלה).

זהו עמלק, קליפת השוברת הנצח, מדת הזכיר ישראל,

התעוררות ע"י הנה בפרט) א' בכל הוא וכן הענין, בכללות

לתורה עתים ולקבוע ותחבולותיו, יצרו את לנצח הנצח, מדת

ונתתי תלכו בחקותי אם וכאמור בריוח, מזונותיו לו באים

(כסדר חג"ת סדר מתחיל ומכאן ברכה, גשמי גשמיכם,

שבירת באמצע) ותפארת ומשמאל, מימין חו"ג עמידתן

מדת ע"י הוא הברכה הגבורה, מצד הוא והשונא האוי[ב]

קו בסוד העליונה מבריכה ושואבת ברכה הכוללת התפארת

ובשלחן, בבית ישלח והוא הכתר, עד עולה דתפארת האמצעי,

כדי לאכול יצרו, האדם זובח ועליו המזבח, כמו הוא דהשלחן

אשר החסד בסוד הגאולה ותאוה. רתיחה בלא ה' את לעבוד

וישלח הארץ, כנפות מארבע נדחינו יקבץ ית' קדשו בזרוע

עם הנסיעות באחד (ופעם ונחמה. בישועה טוב המבשר אלי'

(בשנת זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

ע"ד והוא החסד. בחי' מצד הוא הגלות שבירת כי תרס"ו)

גופא מזה ולכן יותר, חזקה בימין דההכאה אויב, תרעץ ימינך

זה דביד ורפוא. נגוף ע"ד והוא לארצנו. קוממיות יוליכנו

כנ"ל. מתפארת וברכה לישראל. רפואה היא למצרים דנגוף

עד וע"ד ביותר, תגבורת שהיא הגבורה ספירת מצד והגאולה

אחישנה בחי' והוא קדשו, עם לגאול ית' דברו ירוץ מהרה

ובינה, חכמה ואם אב המוחין, סדר מתחיל ומכאן אכי"ר).

אז לשם ובהגיענו הבירורים, בסדר עד עדי הבנין לבעלי שהם

באבות כמו להם, אשר וכל וזרעם ביתם לכל מצוי' הברכה

ע"י בא הכל כי ולהיות לאלקות. מרכבה שהיו הקדושים

ממרום ולכן בכשרות, כדבעי שהיא המזון) ברכת (שזהו המזון

האוכלים (בנ"י ועלינו והנתברר) הנאכל המזון (על עליו ילמדו

שצריך כמו האמת (שזהו ה' את לעבוד הקדש טהרת על

זכות ערכו) לפי כ"א ותפלה בתורה תורה) עפ"י להיות

והיכלו הספירות כל ע"ג העולה כתר בחי' הפנימי (שבעיקרו

יניקה ממנו יהי' (ולא שלו' למשמרת שתהא הכולל) בחסד

בריאת כי (להיות ה' מאת ברכה נשא הנה) ועי"ז לחיצוני',

נעלם. ה' ושם הטבע, בגימטריא אלקים שם ע"י הוא העולם

הוי', שם גילוי יהי' האמור, בכל אמיתית עבודה ע"י אמנם

ישענו, מאלקי וצדקה עלינו) מאיר כי הוא ע"ז והמופת והאות

ילמוד ... נצליח נפנה אשר ובכל כו' טוב ושכל חן נמצא (דאז)

בשבתו, שבת מידי קבוע שיעור שבת הלכות רבינו בשו"ע

בעזרו. יהי' והשי"ת

להטמין כן עושין שהרבה מה מתכת, בכלי שלנו מים וע"ד

ופוק המקובל, עם מתחשבים אנו אין דא בכגון להסיק, או

אני ובעז"ה בזה. יזהר ה' דבר את והירא דבר. עמא מאי חזי

עושים איך דמי, מתכת ככלי נתר כלי כאשר אמנם בזה. זהיר

שבת. על חמין מטמינים כאשר הצ'ייניק עם

י שלא ובנקל בריוח פרנסה לו יתן שוםוהשי"ת לו הי'

התורה בהחזקת וההתעסקות התורה. ולימוד בעבודה מניעה

הפרשת ויקבל אסורים ויתיר ירחם השי"ת הקדש. וחיבת

ושלום ברכה והי' השי"ת, ויעזרהו התו' בני והחזקת מעושר

מו"ר. בן והד[ו]"ש כאו"נ
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קלז    

 

תרפ"ב טבת ח' ב' ב"ה,

ראסטוב-דאן

ראובן מו"ה וי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

קאבלענץ שי' דוב

וברכה! שלום

כל נטילה בדבר א) שאלותיו בדבר מכתבו. על במענה

וכן תחלה ימין ביד הכלי נטילת הן תחילה, בימין הנטילות

העיקרית בדוקא, ג"פ ונט"י תחילה. ימין יד על צ"ל השפיכה

מלך, בת קליפה (והיא רעה הרוח להעביר ובסירוגין שחרית.

כל על ג"פ ולסעודה קבלה) מתבטלת. סירוגין בג"פ רק אשר

(הקיחה שניהם שיקוימו ובשביל תחלה, וימין אחד. בפעם יד

וליתנה בימין הכלי ליקח החסידים כל נהגו בימין, והנטילה)

כל כי כוונה עוד ובזה תחלה. ימין על ולשפוך שמאל, ליד

מים במדות, החכ' המשכת שהיא נט"י ובפרט בימין, השפעה

לימין. מזה השער אתברירו ובחכ' הידים, על

בבהמ"ז. הרחמן אמירת בדבר ב)

ויבולע כלל, בדבר נ"מ ואין בסידור, כאמור מדויק הנוסח

כי הדבר וטעם כנדפס. לאמר צריך ואחד אחד כל לנצח המות

ספירות העשר הזכרת כאן ויש הבירורים, סוד הוא האוכל

מלכותך דכתיב למעלה, ממטה והתכללותן עליתן, פעולתן כפי

המל', בחי' ע"י הוא העלי' וכל השפעה כל עולמים. כל מל'

ברכה כל עלינו. ימלוך הוא ההתחלה ולכן השמים, שער וזה

שהם לישראל טוב אך טוב, כי צדיק אמרו טוב, שנק' מיסוד

במאכל והחומרי הגשמי בארץ גם אשר בארץ, אחד גוי

בחי' ממשיכים והמצוה, התורה עפ"י רק הוא אם ובמשתה,

בחי' ובארץ, בשמים יתברך וזהו באחד. אחד להיות אחד,

וכמו ההוד, מבחי' הוא שבח כל וארץ, שמים המחבר יסוד

המסבב, מדבר בא ההדר כי מלך, מהדרת המעולה מלך הוד

בנו, ויתהדר כו' דורים לדור ישתבח ולזאת עצמי, הוא והוד

כל ית'. מייחדו קדשו עם על ית' מהודו והאציל חלק אשר

ומעכבים, המונעים על המנצחת הנצח ממדת הוא פרנסה

מישראל ח"ו הפרנסה מונע עמלק (וקליפת כו' דקשים וכמא'

נצח וגם הנביא, שמואל אמר עמלק במלחמת ולכן (קבלה).

זהו עמלק, קליפת השוברת הנצח, מדת הזכיר ישראל,

התעוררות ע"י הנה בפרט) א' בכל הוא וכן הענין, בכללות

לתורה עתים ולקבוע ותחבולותיו, יצרו את לנצח הנצח, מדת

ונתתי תלכו בחקותי אם וכאמור בריוח, מזונותיו לו באים

(כסדר חג"ת סדר מתחיל ומכאן ברכה, גשמי גשמיכם,

שבירת באמצע) ותפארת ומשמאל, מימין חו"ג עמידתן

מדת ע"י הוא הברכה הגבורה, מצד הוא והשונא האוי[ב]

קו בסוד העליונה מבריכה ושואבת ברכה הכוללת התפארת

ובשלחן, בבית ישלח והוא הכתר, עד עולה דתפארת האמצעי,

כדי לאכול יצרו, האדם זובח ועליו המזבח, כמו הוא דהשלחן

אשר החסד בסוד הגאולה ותאוה. רתיחה בלא ה' את לעבוד

וישלח הארץ, כנפות מארבע נדחינו יקבץ ית' קדשו בזרוע

עם הנסיעות באחד (ופעם ונחמה. בישועה טוב המבשר אלי'

(בשנת זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

ע"ד והוא החסד. בחי' מצד הוא הגלות שבירת כי תרס"ו)

גופא מזה ולכן יותר, חזקה בימין דההכאה אויב, תרעץ ימינך

זה דביד ורפוא. נגוף ע"ד והוא לארצנו. קוממיות יוליכנו

כנ"ל. מתפארת וברכה לישראל. רפואה היא למצרים דנגוף

עד וע"ד ביותר, תגבורת שהיא הגבורה ספירת מצד והגאולה

אחישנה בחי' והוא קדשו, עם לגאול ית' דברו ירוץ מהרה

ובינה, חכמה ואם אב המוחין, סדר מתחיל ומכאן אכי"ר).

אז לשם ובהגיענו הבירורים, בסדר עד עדי הבנין לבעלי שהם

באבות כמו להם, אשר וכל וזרעם ביתם לכל מצוי' הברכה

ע"י בא הכל כי ולהיות לאלקות. מרכבה שהיו הקדושים

ממרום ולכן בכשרות, כדבעי שהיא המזון) ברכת (שזהו המזון

האוכלים (בנ"י ועלינו והנתברר) הנאכל המזון (על עליו ילמדו

שצריך כמו האמת (שזהו ה' את לעבוד הקדש טהרת על

זכות ערכו) לפי כ"א ותפלה בתורה תורה) עפ"י להיות

והיכלו הספירות כל ע"ג העולה כתר בחי' הפנימי (שבעיקרו

יניקה ממנו יהי' (ולא שלו' למשמרת שתהא הכולל) בחסד

בריאת כי (להיות ה' מאת ברכה נשא הנה) ועי"ז לחיצוני',

נעלם. ה' ושם הטבע, בגימטריא אלקים שם ע"י הוא העולם

הוי', שם גילוי יהי' האמור, בכל אמיתית עבודה ע"י אמנם

ישענו, מאלקי וצדקה עלינו) מאיר כי הוא ע"ז והמופת והאות

ילמוד ... נצליח נפנה אשר ובכל כו' טוב ושכל חן נמצא (דאז)

בשבתו, שבת מידי קבוע שיעור שבת הלכות רבינו בשו"ע

בעזרו. יהי' והשי"ת

להטמין כן עושין שהרבה מה מתכת, בכלי שלנו מים וע"ד

ופוק המקובל, עם מתחשבים אנו אין דא בכגון להסיק, או

אני ובעז"ה בזה. יזהר ה' דבר את והירא דבר. עמא מאי חזי

עושים איך דמי, מתכת ככלי נתר כלי כאשר אמנם בזה. זהיר

שבת. על חמין מטמינים כאשר הצ'ייניק עם

י שלא ובנקל בריוח פרנסה לו יתן שוםוהשי"ת לו הי'

התורה בהחזקת וההתעסקות התורה. ולימוד בעבודה מניעה

הפרשת ויקבל אסורים ויתיר ירחם השי"ת הקדש. וחיבת

ושלום ברכה והי' השי"ת, ויעזרהו התו' בני והחזקת מעושר

מו"ר. בן והד[ו]"ש כאו"נ
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(Ë)˜È È‡ Á Á ˙„Ïz ‰l‡.הֹואיל ≈∆¿……«…«ƒ«ƒִ

ׁשּנאמר: ּבׁשבחֹו, סּפר י)והזּכירֹו, צּדיק(משלי "זכר ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַ
ׁשל ּתֹולדֹותיהם ׁשעּקר ללּמד אחר: ּדבר ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָלברכה".

טֹובים מעׂשים קח).ÂÈ˙„:צּדיקים, יׁש(סנהדרין ֲִִִִַַ¿……»ֵ
היה ׁשאּלּו ׁשּכן ּכל לׁשבח, אֹותֹו ּדֹורׁשים ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָמרּבֹותינּו
אֹותֹו ׁשּדֹורׁשים ויׁש יֹותר, צּדיק היה צּדיקים ְְְִִִִֵֵֶַַָָּבדֹור

ׁשללגנאי, ּבדֹורֹו היה ואּלּו צּדיק, היה ּדֹורֹו לפי ְְְְִִִִֶַַָָָָ
לכלּום: נחׁשב היה לא ‡˙ÌÈ‰Ï‡‰Œאברהם, ְְֱִֶַָָָָָֹ∆»¡…ƒ

ÁŒCl‰˙‰.:אֹומר הּוא כד)ּובאברהם (לקמן ƒ¿«∆…«ְְֵַָָ
סעד צרי היה נח לפניו", התהּלכּתי ְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָֹ"אׁשר
ּבצדקֹו ּומהּל מתחּזק היה אברהם אבל ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָלתמכֹו,

ל',לׁשֹון.‰˙‰Clמאליו: ׁשל ׁשּמּוׁשֹו וזהּו עבר, ֵֵָƒ¿«∆ְְִֶֶַָ
ּכבד אחד:ּבלׁשֹון ּבלׁשֹון ּולׁשעבר להּבא מׁשּמׁשת ְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

יג) נח",(שם התהּל" להּבא, ,"התהּל ְְְִִֵֶַַַַָֹ"קּום
יב)לׁשעבר. א עבדי",(שמואל ּבעד "התּפּלל ְְְֲִֵֶֶַַַָָ
ח)להּבא, א הּזה",(מלכים הּבית אל והתּפּלל "ּובא ְְְִִֵֶֶַַַַַָָ

ׁשּבראׁשֹו ׁשהּוי"ו אּלא עבר, להּבא:לׁשֹון הֹופכֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָֹ
י ּכֹוכבים.ÁMzÂ˙(È‡)תורה ועבֹודת ערוה לׁשֹון «ƒ»≈ְְֲִֶַַָָ

נז) ּכל(סנהדרין הׁשחית "ּכי ערוה: אחרים: (ספרים ,ְְְֲִִִִִֵֶָָָ
ּכמֹו: ּכֹוכבים: ועבֹודת ּדרּכֹו", את ז)ּבׂשר (דברים ְְֲִֶַַַָָָ

ּתׁשחיתּון"): Á"ּפן ı‡‰ ‡ÏzÂ.ספרים] ּגזל ְִֶַ«ƒ»≈»»∆»»ְִֵָָ

ׁשּנאמר: ג)אחרים: אׁשר(יונה החמס "ּומן ֱֲֲִִֵֶֶֶֶַָָ
NŒÏ(È)ּבכּפיהם"]: ˙ÈÁ‰ŒÈ.אפּלּו ְֵֶַƒƒ¿ƒ»»»ֲִ

מינן: לׁשאינן נזקקין ועֹוף חּיה ˜ı(È‚)ּבהמה, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ≈
NŒÏ.ועבֹודת זנּות מֹוצא ׁשאּתה מקֹום ּכל »»»ְֲֵֶַַַָָָ
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לֹו: ודֹומה הארץ, ט)מן העיר",(שמות את "ּכצאתי ְְִִִֵֶֶֶָָָ
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ּכאן אבל זפת, ׁשל רע ריח צּדיק חזקאֹותֹו מּפני ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

ּומחּוץ: מּבית זּפתּה טוהּמים, יׁש.ˆ‰(ÊË)תורה ְִִִִִַַַָ…«ֵ
חּלֹון, הּמאירהאֹומרים טֹובה אבן אֹומרים ויׁש ְְְְִִִֵֶֶַַָָ

שם)להם רבה plÎz‰:(בראשית ‰n‡ŒÏ‡Â ֶָ¿∆«»¿«∆»
‰ÏÚÓÏÓ.קצר ׁשהּוא עד ועֹולה מׁשּפע ּכּסּויּה ƒ¿«¿»ְְִֶֶַָָָָֻ

למּטה הּמים ׁשּיזּובּו ּכדי אּמה, על ועֹומד ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָמלמעלה
אינֹו): אחרים (ּבספרים ּומּכאן ÌÈNzמּכאן dcˆa. ְֲִִִִִֵֵָָָ¿ƒ»»ƒ

הּגׁשמים יּפלּו ÌÈLÏLeּבּה:ׁשּלא ÌL ÌzÁz. ְְִִֶַָָֹ«¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒ
אמצעים לאדם, עליֹונים זֹו, ּגב על זֹו עלּיֹות ְְֲִִִֶֶַַָָָָג'

לזבל ּתחּתּיים ‰È(ÊÈ):(שם)למדֹור, È‡Â ְְְִִֶֶַָ«¬ƒƒ¿ƒ
‡ÈÓ.ׁשּזרזּוניהנני אֹותם עם להסּכים מּוכן ≈ƒְְְְִִִִִֵֶַָָ

ּכבר: לפני ח)ואמרּו ּכיֿ(תהלים "מהֿאנֹוׁש ְְְְֱִַָָָָ
הּכל,.ÏeaÓתזּכרּנּו": את ׁשּבלּבל הּכל, את ׁשּבּלה ְְִֶ«ְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ

.לּנמּו הּגבֹוּה מן הּכל את לׁשֹוןׁשהֹוביל וזהּו ְְִִֶֶֶַַַַָָֹ
הּכל את ׁשהציף 'טֹופנא', ׁשּתרּגם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹאּונקלֹוס,
ׁשנער, נקראת לכ עמּקה, ׁשהיא לבבל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֻוהביאם
מימי, אחרים: (ספרים מּבּול, מתי ּכל ׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשּננערּו
ּבמּסכת ׁשלמה' ּב'חכמת מהרׁש"ל הּגיּה ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹוכן

È˙Èa(ÁÈ)ׁשּבת): ˙‡ È˙Ó˜‰Â.(רבה :(בראשית ַָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒ
הּפרֹות על צרי היה ויעפׁשּו,ּברית ירקבּו ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

יהרגּוהּו ׁשּבּדֹור:וׁשּלא EÈeרׁשעים ‰z‡ ְְְִֶֶַַַָֹ«»»∆
EzL‡Â.מּכאן לבד, והּנׁשים לבד האנׁשים ¿ƒ¿¿ְְְֲִִִַַַָָָָ

הּמּטה ּבתׁשמיׁש .ÈÁ‰ŒÏkÓe(ËÈ):(שם)ׁשּנאסרּו ְְְֱִִֶֶַַָƒ»»«
ׁשדים טז)אפּלּו ÏkÓ:(חגיגה ÌÈL.הּפחּות מן ֲִִֵ¿«ƒƒ…ִַָ

מּׁשנים, ּפחתּו לא נקבה:ׁשּבהם ואחד זכר אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
(Î)e‰ÈÓÏ BÚ‰Ó.(רבה ׁשּדבקּו(בראשית אֹותן ≈»¿ƒ≈ְֶָָ
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אמצעים לאדם, עליֹונים זֹו, ּגב על זֹו עלּיֹות ְְֲִִִֶֶַַָָָָג'
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.לּנמּו הּגבֹוּה מן הּכל את לׁשֹוןׁשהֹוביל וזהּו ְְִִֶֶֶַַַַָָֹ
הּכל את ׁשהציף 'טֹופנא', ׁשּתרּגם ְְְִִֵֵֶֶֶַָָֹאּונקלֹוס,
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מימי, אחרים: (ספרים מּבּול, מתי ּכל ׁשם ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָׁשּננערּו
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ׁשדים טז)אפּלּו ÏkÓ:(חגיגה ÌÈL.הּפחּות מן ֲִִֵ¿«ƒƒ…ִַָ

מּׁשנים, ּפחתּו לא נקבה:ׁשּבהם ואחד זכר אחד ְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
(Î)e‰ÈÓÏ BÚ‰Ó.(רבה ׁשּדבקּו(בראשית אֹותן ≈»¿ƒ≈ְֶָָ
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‡BÏ dÚ È‰B ÈLe d‡Â¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈¿≈»


וכל ּבאּו, ּומאליהם ּדרּכם הׁשחיתּו ולא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּבמיניהם,

ּבּה: הכניס קֹולטּתּו כאׁשהּתבה NÚiÂ(Î)תורה ְְִִֵֶַַָָ«««
.הּתיבה ּבנין קח)זה ÈÈ‡(‡):(סנהדרין …«ְִֵֶַַָ»ƒƒ

˜Ècˆ.ׁשאֹומרים מּכאן ּתמים". "צּדיק נאמר ולא «ƒְְֱִִִִֶֶַַָָֹ
ּבפניו ׁשּלא וכּלֹו ּבפניו, אדם ׁשל ׁשבחֹו ְְְְְִִֶֶָָָָָָָֹֻמקצת

טהֹורה.‰B‰‰():(ב"ר) להיֹות העתידה «¿»ְְֲִִָָָ
למדנּו ּתֹורהליׂשראל, נח יח)ׁשּלמד :(עירובין ְְְִֵֶַַַָָָָֹ
‰ÚL ‰ÚL.:ּבצאתֹו קרּבן מהם ׁשּיקריב ּכדי ƒ¿»ƒ¿»ְְְְִֵֵֵֶֶַָָ

(‚)'B‚Â ÌÈÓM‰ ÛBÚÓ Ìb.הּכתּוב ּבּטהֹורים «≈«»«ƒ¿ְִַַָ
הּמפרׁש: מן סתּום ּולמד ÌÈÓÈÏ(„)מדּבר, Èk ְְְִֵַַַָָֹƒ¿»ƒ

‰ÚL „BÚ.(קח ׁשל(סנהדרין אבלֹו ימי ז' אּלּו ƒ¿»ְְֵֵֶֶ

הּצּדיק, עלמתּוׁשלח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשחס ְִֶֶַַַַַָָָ
ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא הּפרענּות. את ועּכב ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֻּכבֹודֹו
מאֹות ׁשׁש ּבׁשנת ּכלים ׁשהם ותמצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָמתּוׁשלח,

נח: לחּיי BÚ„ׁשנה ÌÈÓÈÏ Èk.אחר זמן עֹוד? מהּו ְֵַַָָֹƒ¿»ƒְַַַַ
ׁשנה: ועׂשרים מאה על נֹוסף זה, ÌBÈזמן ÌÈÚ‡. ְְְִֵֶֶַַָָָָ«¿»ƒ

לצּור ליֹוצרם להטריח ׁשּקלקלּו הּולד, יצירת ְְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָּכנגד
ממזרים: (‰)צּורת NÚiÂ.:לּתבה ּביאתֹו זה ְִֵַַ«««…«ִֵֶַָָ

ו ÂÈe(Ê)תורה .,לבד והּנׁשים לבד האנׁשים …«»»ְְְֲִִַַַָָָ
הּמּטה ּבתׁשמיׁש ׁשּנאסרּו ׁשרּוילפי ׁשהעֹולם מּפני ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

‰Ïeּבצער: ÈÓ ÈÓ.,היה אמנה מּקטּני נח אף ְַַƒ¿≈≈««ְֲִֵַַַָָָָֹ
לּתבה נכנס ולא הּמּבּול, ׁשּיבא מאמין ואינֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹמאמין
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˙ÚLa ‡Èz ‡ÁÈa Á ÈiÁÏ¿«≈…«¿«¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈa ‡ÁÈÏ ‡ÓBÈ ‡Ú«¿»»¿«¿»¿»»≈
‡a ‡ÓB‰z ÈÚeaÓ Ï eÚÊa˙‡ƒ¿¿»»«≈¿»«»

‡iÓL ÈeÎÂ:eÁzt˙‡יב‰Â‰Â ¿«≈¿«»ƒ¿«»«¬»
ÔÈÚa‡ ‡Ú‡ ÏÚ ˙Á ‡ËÓƒ¿»»≈««¿»«¿¿ƒ

:ÔÂÏÈÏ ÔÈÚa‡Â ÔÈÓÓÈיגÔÎa ¿»ƒ¿«¿¿ƒ≈»»ƒ¿«
ÌÁÂ ÌLÂ Á Ï‡Ú ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈»…«¿≈¿»
ÈL ‡˙Ï˙e Á ˙z‡Â Á Èa ˙ÈÂ»∆∆¿≈…«¿ƒ«…«¿»»¿≈

:‡˙B˙Ï ÔB‰Ú È‰BידÔep‡ ¿ƒƒ¿¿≈»ƒ
ÊÏ ‡ÈÚa ÏÎÂ ÊÏ ‡˙ÈÁ ÏÎÂ¿»«¿»ƒ¿«¿»¿ƒ»ƒ¿«
‡Ú‡ ÏÚ LÁ ‡LÁ ÏÎÂ¿»ƒ¬»¿»≈««¿»
tˆ Ï È‰BÊÏ ‡BÚ ÏÎÂ È‰BÊÏƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ…ƒ«

:Á ÏטוÁ ÌÚ eÚÂ »¿»»¿«ƒ…«
‡a ÏÓ ÔÈz ÔÈz ‡˙B˙Ï¿≈»¿≈¿≈ƒ»ƒ¿»


הּמים: ׁשּדחקּוהּו חעד Á(Ë)תורה Ï‡ e‡a. ְִֶַַַָ»∆…«

ÌÈLמאליהן: ÌÈL.מן זה, ּבמנין הׁשוּו ּכּלם ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒְְְִִֶָָֻֻ
ׁשנים: היּו יהּפחּות ‰È(È‡)תורה L„Áa.רּבי ְִַַָָ«…∆«≈ƒִַ

זה אֹומר: יהֹוׁשע רּבי מרחׁשון, זה אֹומר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻאליעזר
קח)אּיר מימיהן:.eÚ:(סנהדרין ÌB‰zלהֹוציא ִָƒ¿¿ְִֵֵֶ¿
‰a.רעת ּב"רּבה חטאּו הם מּדה, ּכנגד מּדה «»ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

רּבה": ּב"ּתהֹום ולקּו ‰ÌLb(È)האדם", È‰ÈÂ ְְִַָָָָָ«¿ƒ«∆∆
‡‰ÏÚ.אּלא הּמּבּול", "ויהי אֹומר: הּוא ּולהּלן «»»∆ְְִֵֶַַַַָָ

ּגׁשמי יהיּו יחזרּו אם ּברחמים, הֹורידן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָּכׁשהֹורידן,
למּבּול: היּו חזרּו ּוכׁשּלא B‚Âּברכה, ÌBÈ ÌÈÚa‡. ְְְְֶַָָָָֹ«¿»ƒ¿

עּמֹו, לילֹו ׁשאין לפי הּמנין, מן ראׁשֹון יֹום ְְִִִִִֵֵֵֶַָאין

נמצאּו מעינֹות", ּכל נבקעּו הּזה "ּבּיֹום ּכתיב: ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשהרי
אליעזר, לרּבי ּבכסלו ּבכ"ח ּכלים יֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָארּבעים
הרי חסר, ואחד מלא אחד ּכסדרן, נמנין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהחדׁשים

מּכסלו: וכ"ח מּמרחׁשון, ‰ÌBi(È‚)י"ב ÌˆÚa ְְְְִִִֵֶַָ¿∆∆«
‰f‰.אּלּו' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו הּכתּוב, לּמד «∆ְְְִִִֵֶֶַָָ

אֹותּה ׁשֹוברין אנּו לּתבה, נכנס אֹותֹו רֹואים ְְִִִֵַָָָָָאנּו
'אני הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אֹותֹו', ְְֲִִַַָָָוהֹורגין
יקּום': מי ּדבר ונראה ּכּלם לעיני ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻמכניסֹו

(„È) Ï Btˆ.מין ּכל ׁשל צּפֹור הּוא, ּדבּוק ƒ»»»ִִֶָָ
ּכמֹו: נֹוצה, לׁשֹון זה, [ּכנף חגבים לרּבֹות ְְְֲִֶַָָָָָָּכנף,

א) נֹוצתּה(ויקרא ׁשאפּלּו ּבכנפיו", אֹותֹו ְְֲִִִֶַָָָָ"וׁשּסע
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הּמים: ׁשּדחקּוהּו חעד Á(Ë)תורה Ï‡ e‡a. ְִֶַַַָ»∆…«

ÌÈLמאליהן: ÌÈL.מן זה, ּבמנין הׁשוּו ּכּלם ֲֵֵֶ¿«ƒ¿«ƒְְְִִֶָָֻֻ
ׁשנים: היּו יהּפחּות ‰È(È‡)תורה L„Áa.רּבי ְִַַָָ«…∆«≈ƒִַ

זה אֹומר: יהֹוׁשע רּבי מרחׁשון, זה אֹומר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻאליעזר
קח)אּיר מימיהן:.eÚ:(סנהדרין ÌB‰zלהֹוציא ִָƒ¿¿ְִֵֵֶ¿
‰a.רעת ּב"רּבה חטאּו הם מּדה, ּכנגד מּדה «»ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

רּבה": ּב"ּתהֹום ולקּו ‰ÌLb(È)האדם", È‰ÈÂ ְְִַָָָָָ«¿ƒ«∆∆
‡‰ÏÚ.אּלא הּמּבּול", "ויהי אֹומר: הּוא ּולהּלן «»»∆ְְִֵֶַַַַָָ

ּגׁשמי יהיּו יחזרּו אם ּברחמים, הֹורידן ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָּכׁשהֹורידן,
למּבּול: היּו חזרּו ּוכׁשּלא B‚Âּברכה, ÌBÈ ÌÈÚa‡. ְְְְֶַָָָָֹ«¿»ƒ¿

עּמֹו, לילֹו ׁשאין לפי הּמנין, מן ראׁשֹון יֹום ְְִִִִִֵֵֵֶַָאין

נמצאּו מעינֹות", ּכל נבקעּו הּזה "ּבּיֹום ּכתיב: ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָׁשהרי
אליעזר, לרּבי ּבכסלו ּבכ"ח ּכלים יֹום ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַָָארּבעים
הרי חסר, ואחד מלא אחד ּכסדרן, נמנין ְְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשהחדׁשים

מּכסלו: וכ"ח מּמרחׁשון, ‰ÌBi(È‚)י"ב ÌˆÚa ְְְְִִִֵֶַָ¿∆∆«
‰f‰.אּלּו' אֹומרים: ּדֹורֹו ּבני ׁשהיּו הּכתּוב, לּמד «∆ְְְִִִֵֶֶַָָ

אֹותּה ׁשֹוברין אנּו לּתבה, נכנס אֹותֹו רֹואים ְְִִִֵַָָָָָאנּו
'אני הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש אמר אֹותֹו', ְְֲִִַַָָָוהֹורגין
יקּום': מי ּדבר ונראה ּכּלם לעיני ְְְְְִִִֵֵֶַַָָֻמכניסֹו

(„È) Ï Btˆ.מין ּכל ׁשל צּפֹור הּוא, ּדבּוק ƒ»»»ִִֶָָ
ּכמֹו: נֹוצה, לׁשֹון זה, [ּכנף חגבים לרּבֹות ְְְֲִֶַָָָָָָּכנף,

א) נֹוצתּה(ויקרא ׁשאפּלּו ּבכנפיו", אֹותֹו ְְֲִִִֶַָָָָ"וׁשּסע
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ÏÚיט ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ eÙÈ˜z ‡iÓe«»¿ƒ«¬»«¬»«
‡ieË Ïk e‡ÈÙÁ˙‡Â ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿¬ƒ»«»
:‡iÓL Ïk ˙Á˙ È ‡iÓ»«»ƒ¿»¿«»

ÚÏÓ‡כ ÔÈn‡ ÈÚ LÓÁ¬≈«¿≈«ƒƒ¿≈»
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ÏÚכא LÁ ‡a Ïk ˙ÈÓeƒ»ƒ¿»¿»≈«
‡˙ÈÁe ‡ÈÚe ‡ÙÚa ‡Ú‡«¿»¿»ƒ¿ƒ»¿«¿»
‡Ú‡ ÏÚ LÁ ‡LÁ ÏÎe¿»ƒ¬»¿»≈««¿»

:‡L‡ ÏÎÂכב‡˙ÓL È Ïk ¿…¬»»…ƒƒ¿¿»
È ÏkÓ È‰Ù‡a ÔÈiÁ ‡Áe»¿«ƒ¿«¿ƒƒ…ƒ

:e˙ÈÓ ‡zLaÈaכגÏk ˙È ‡ÁÓe ¿«∆¿»ƒ¿»»»
‡L‡Ó ‡Ú‡ Èt‡ ÏÚ È ‡Óe˜È¿»ƒ««≈«¿»≈¬»»
‡ÙÚ „ÚÂ ‡LÁ „Ú ‡ÈÚa „Ú«¿ƒ»«ƒ¬»¿«»
‡Ú‡ ÔÓ e‡ÈÁÓ˙‡Â ‡iÓL„ƒ¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»

a ‡zL‡ÂdnÚ È„Â Á  ¿ƒ¿»«¿«…«¿ƒƒ≈


נֹוצה]: מראית מין ּכל צּפֹור, ּכאן אף טועֹולה. תורה ְִִִַַָָָָ

(ÊË)„Úa ‰ iÂ.,ׁשברּוה ׁשּלא עליו הגן «ƒ¿…«¬ְֵֵֶָָָָֹ
ּבהם. הֹורגים והיּו ואריֹות ּדּבים הּתבה ְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻהּקיף
ּכל וכן הּמים. מן ּכנגּדֹו סגר מקרא: ׁשל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּופׁשּוטֹו

הּוא: ּכנגד לׁשֹון ׁשּבּמקרא כ)ּבעד "ּבעד(בראשית ְְְְְִֶֶֶַַַָ
ד)ּכלֿרחם", ב בני",(מלכים ּובעד איוב"בעד) ְֲִֵֶֶַַַָָ

עֹור",ב) ּבעד ג)"עֹור ּבעדי",(תהלים (שמואל"מגן ְֲִֵַַָ
יב) עבדי:א ּכנגד ,"עבדי ּבעד ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָ"התּפּלל
(ÊÈ)‡‰ ÏÚÓ zÂ.ּבּמים היתה מׁשּקעת «»»≈«»»∆ְְִַַַַָָֻ

הּמׁשּוּקעת טעּונה ּכספינה אּמה, עׂשרה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָאחת
יֹוכיחּו: ׁשּלפנינּו ּומקראֹות ּבּמים, ְְְִִִִֵֶַַָָָָמקצתּה

(ÁÈ)ea‚iÂ.:יטמאליהן Ú‰(Î)תורה LÓÁ «ƒ¿¿ֲֵֵֶ¬≈∆¿≈
‰ÏÚÓÏÓ ‰n‡.,ההרים ּכל ּגבּה ּכל ׁשל למעלה «»ƒ¿«¿»ְְִֶֶַַָָָָֹ

ההרים: לראׁשי הּמים ׁשהׁשוּו כאלאחר תורה ְְְִִֵֶֶַַַַָָֻ
(Î)ÈiÁ Áe˙ÓL.חּיים רּוח ׁשל :נׁשימה ƒ¿«««ƒְִִֶַַָ

‰Áa L‡.ׁשּבּים ּדגים קח)ולא :(סנהדרין ¬∆∆»»»ְִֶַָָֹ
(‚Î)ÁÓiÂ.,הּוא וּיפעל וּיּפעל,לׁשֹון לׁשֹון ואינֹו «ƒ«ְְְְִִֵֵַַַָ

ה"א, ׁשּסֹופּה ּתבה ּכל "וּיבן". "וּיפן", מּגזרת ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָוהּוא
יּו"ד וי"ו נֹותן ּכׁשהּוא קנה, מחה, ּבנה, ְְֵֶָָָָָָָּכגֹון:

הּיּו"ד: ּתחת ּבחירי"ק נקּוד Áּבראׁשּה, ‡.לבד ְְִִַַַָָֹ«…«ְַ
אּגדה: ּומדרׁש ּפׁשּוטֹו, זהּו וכֹוהה(ב"ר)נח, ּגֹונח ְְְִֵֶֶַַַַָָֹ

ׁשאחרּדם אֹומרים ויׁש והחּיֹות. הּבהמֹות מּטרח ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹ
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ÈÁ˙‡א Ïk ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ È„e¿ƒ¿»»…«¿»»«¿»
‡˙B˙ Ú È ‡ÈÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»
eÁÂ ‡Ú‡ ÏÚ ‡Áe ÈÈ Ú‡Â¿«¿«¿»»««¿»¿»

:‡iÓב‡ÓB‰˙ ÈÚeÓ e‡Â «»¿ƒ¿¿»«≈¿»
ÔÓ ‡Ó ÈÏk˙‡Â ‡iÓL ÈeÂ¿«≈¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ

:‡iÓLג‡Ú‡ ÏÚÓ ‡iÓ e˙Â ¿«»¿»«»≈««¿»
BÓ ‡iÓ eÁÂ ÔÈÈ˙Â ÔÈÏ‡»¿ƒ¿»¿ƒ«¬»«»ƒ

:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Óד˙ÁÂ ¿»¿«¿ƒƒ¿»«
˙ÚL ‰‡ÚÈL ‡ÁÈ ‡˙B≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«
Èe ÏÚ ‡ÁÈÏ ‡ÓBÈ Ú¬«»¿«¿»«≈

:e˜הÔÈÁÂ ÔÈÏ‡ BÂ‰ ‡iÓe «¿«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ
‰‡ÈÚ ‰‡ÈÚ ‡ÁÈ „Ú««¿»¬ƒ»»«¬ƒ»»
ÈLÈ e‡ÈÁ˙‡ ‡ÁÈÏ „Á¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ≈≈


נאמר: ועליו והּכיׁשֹו, לארי, יא)מזֹונֹות "הן(משלי ְְְֱֲִִִֵֶַַָָ

יׁשּלם": ּבארץ כדצּדיק ‡ÌÈ‰Ï(‡)תורה kiÂ. ְִֶַַָָֻ«ƒ¿…¡…ƒ
על רחמים למּדת ונהפכה הּוא הּדין מּדת הּׁשם, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָזה
הֹופכת רׁשעים ׁשל ורׁשעתם הּצּדיקים, ּתפּלת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָידי

ׁשּנאמר: הּדין, למּדת רחמים ו)מּדת (בראשית ְֱֲִִִִֶֶַַַַַ
ה' וּיאמר וגֹו' האדם רעת רּבה ּכי ה' ְְִֶַַַַַָָָָָֹ"וּירא

רחמים: מּדת ׁשם והּוא ‡˙אמחה" ÌÈ‰Ï‡ kiÂ ְְֲִִֵֶֶַַ«ƒ¿…¡…ƒ∆
B‚Â Á.ׁשּלא זכּות לּבהמֹות? להם ּזכר מה …«¿ְְֵֶֶַַַָָֹ

ּבּתבה: ׁשּמׁשּו וׁשּלא לכן, קדם ּדרּכם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהׁשחיתּו
Áe ÌÈ‰Ï‡ ÚiÂ.ּתנחּומין עברהרּוח והנחה ««¬≈¡…ƒ«ְְֲִַַַָָָָ

‰‡לפניו: ÏÚ.:הארץ עסקי ּכמֹו:.ekLiÂעל ְָָ«»»∆ְִֵֶַָָ«»…ְ
ב) חמ(אסתר חמה:"ּכׁשֹו הנחת לׁשֹון ,"הּמל ת ְְֲֲֵֶֶַַַָָ

()˙ÈÚÓ eiÂ.ּכל" ּכתיב: ּכׁשּנפּתחּו «ƒ»¿«¿¿…ְְְְִִֶָ
מהם ׁשּנׁשּתּירּו לפי "ּכל", ּכתיב אין וכאן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמעינֹות",
טבריא חּמי ּכגֹון לעֹולם, צר ּבהם ׁשּיׁש ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאֹותן

ּבהן: ּכמֹו:.ÏkiÂ‡וכּיֹוצא מ)וּיּמנע, "לא(תהלים ְֵֶַָ«ƒ»≈ְִַַָֹ
,"רחמי כג)תכלא מּמ":(בראשית יכלה "לא ְְְֲִִִֶֶַָֹ

(‚)ÌBÈ ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ‰ˆ˜Ó.,לחסר התחילּו ƒ¿≈¬ƒƒ¿«ְֲִִַֹ
ּפסקּו ּבכסלו ּבכ"ז - ּכיצד? ּבסיון, אחד ְְְְְְִִֵֵֶַָָָוהּוא

ל"ב, הרי מּטבת, וכ"ט מּכסלו ג' הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָהּגׁשמים,
ק"נ: הרי קי"ח, - ואּיר וניסן ואדר ְְְֲֲִִֵַָָָָּוׁשבט

(„)ÈÚÈM‰ L„Á.לכסלו ׁשביעי והּוא סיון, «…∆«¿ƒƒְְְְִִִִֵָ
הּגׁשמים: ּפסקּו ÌBÈׁשּבֹו Ú ‰ÚL.מּכאן ְְִֶַָָ¿ƒ¿»»»ִָ

אּמה, י"א ּבּמים מׁשּקעת הּתבה ׁשהיתה למד ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻאּתה
ראׁשי נראּו לחדׁש ּבאחד "ּבעׂשירי ּכתיב: ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהרי
לירידת למרחׁשון עׂשירי ׁשהּוא אב זה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָההרים",
עׂשרה חמׁש ההרים על ּגבהים היּו והם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּגׁשמים,
חמׁש ּבאב אחד עד ּבסיון אחד מּיֹום וחסרּו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָאּמה,
ימים, לד' אּמה הרי יֹום, לׁשּׁשים אּמה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָעׂשרה
ונחה אּמֹות, ד' אּלא חסרּו לא ּבסיון ׁשּבט"ז ְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹנמצא
אחת מׁשּקעת ׁשהיתה למדּת, הּמחרת, ליֹום ְְְְֳֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּתבה
ההרים: ראׁשי ׁשעל ּבּמים אּמה ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעׂשרה

(‰)ÌÈ‰‰ ÈL‡ e‡ B‚Â ÈÈÚ.,אב זה »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒֶָ
ואם הּגׁשם, ׁשהתחיל למרחׁשון עׂשירי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָׁשהּוא

אלּול, הּוא הּגׁשם,ּתאמר ׁשּפסק לכסלו ועׂשירי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
והּוא סיון, הּׁשביעי", "ּבחדׁש אֹומר: ׁשאּתה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכׁשם

אפׁש אי להפסקה. ּכרח,ׁשביעי על ּכן, לֹומר ר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
ּכלּו לא ׁשהרי להפסקה, אּלא מֹונה אּתה אי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשביעי
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:‡˙B˙כדÏÚ ‡iÓ eÙÈ˜˙e ¿≈»¿ƒ«»«
:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Ó ‡Ú‡«¿»¿»¿«¿ƒƒ

ÈÁ˙‡א Ïk ˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ È„e¿ƒ¿»»…«¿»»«¿»
‡˙B˙ Ú È ‡ÈÚ Ïk ˙ÈÂ¿»»¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»
eÁÂ ‡Ú‡ ÏÚ ‡Áe ÈÈ Ú‡Â¿«¿«¿»»««¿»¿»

:‡iÓב‡ÓB‰˙ ÈÚeÓ e‡Â «»¿ƒ¿¿»«≈¿»
ÔÓ ‡Ó ÈÏk˙‡Â ‡iÓL ÈeÂ¿«≈¿«»¿ƒ¿¿ƒƒ¿»ƒ

:‡iÓLג‡Ú‡ ÏÚÓ ‡iÓ e˙Â ¿«»¿»«»≈««¿»
BÓ ‡iÓ eÁÂ ÔÈÈ˙Â ÔÈÏ‡»¿ƒ¿»¿ƒ«¬»«»ƒ

:ÔÈÓBÈ ÔÈLÓÁÂ ‰‡Óד˙ÁÂ ¿»¿«¿ƒƒ¿»«
˙ÚL ‰‡ÚÈL ‡ÁÈ ‡˙B≈»¿«¿»¿ƒ»»¿ƒ¿«
Èe ÏÚ ‡ÁÈÏ ‡ÓBÈ Ú¬«»¿«¿»«≈

:e˜הÔÈÁÂ ÔÈÏ‡ BÂ‰ ‡iÓe «¿«»¬»¿ƒ¿»¿ƒ
‰‡ÈÚ ‰‡ÈÚ ‡ÁÈ „Ú««¿»¬ƒ»»«¬ƒ»»
ÈLÈ e‡ÈÁ˙‡ ‡ÁÈÏ „Á¿«¿«¿»ƒ¿¬ƒ≈≈


נאמר: ועליו והּכיׁשֹו, לארי, יא)מזֹונֹות "הן(משלי ְְְֱֲִִִֵֶַַָָ

יׁשּלם": ּבארץ כדצּדיק ‡ÌÈ‰Ï(‡)תורה kiÂ. ְִֶַַָָֻ«ƒ¿…¡…ƒ
על רחמים למּדת ונהפכה הּוא הּדין מּדת הּׁשם, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָזה
הֹופכת רׁשעים ׁשל ורׁשעתם הּצּדיקים, ּתפּלת ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָידי

ׁשּנאמר: הּדין, למּדת רחמים ו)מּדת (בראשית ְֱֲִִִִֶֶַַַַַ
ה' וּיאמר וגֹו' האדם רעת רּבה ּכי ה' ְְִֶַַַַַָָָָָֹ"וּירא

רחמים: מּדת ׁשם והּוא ‡˙אמחה" ÌÈ‰Ï‡ kiÂ ְְֲִִֵֶֶַַ«ƒ¿…¡…ƒ∆
B‚Â Á.ׁשּלא זכּות לּבהמֹות? להם ּזכר מה …«¿ְְֵֶֶַַַָָֹ

ּבּתבה: ׁשּמׁשּו וׁשּלא לכן, קדם ּדרּכם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹהׁשחיתּו
Áe ÌÈ‰Ï‡ ÚiÂ.ּתנחּומין עברהרּוח והנחה ««¬≈¡…ƒ«ְְֲִַַַָָָָ

‰‡לפניו: ÏÚ.:הארץ עסקי ּכמֹו:.ekLiÂעל ְָָ«»»∆ְִֵֶַָָ«»…ְ
ב) חמ(אסתר חמה:"ּכׁשֹו הנחת לׁשֹון ,"הּמל ת ְְֲֲֵֶֶַַַָָ

()˙ÈÚÓ eiÂ.ּכל" ּכתיב: ּכׁשּנפּתחּו «ƒ»¿«¿¿…ְְְְִִֶָ
מהם ׁשּנׁשּתּירּו לפי "ּכל", ּכתיב אין וכאן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמעינֹות",
טבריא חּמי ּכגֹון לעֹולם, צר ּבהם ׁשּיׁש ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹאֹותן

ּבהן: ּכמֹו:.ÏkiÂ‡וכּיֹוצא מ)וּיּמנע, "לא(תהלים ְֵֶַָ«ƒ»≈ְִַַָֹ
,"רחמי כג)תכלא מּמ":(בראשית יכלה "לא ְְְֲִִִֶֶַָֹ

(‚)ÌBÈ ˙‡Óe ÌÈMÓÁ ‰ˆ˜Ó.,לחסר התחילּו ƒ¿≈¬ƒƒ¿«ְֲִִַֹ
ּפסקּו ּבכסלו ּבכ"ז - ּכיצד? ּבסיון, אחד ְְְְְְִִֵֵֶַָָָוהּוא

ל"ב, הרי מּטבת, וכ"ט מּכסלו ג' הרי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַָהּגׁשמים,
ק"נ: הרי קי"ח, - ואּיר וניסן ואדר ְְְֲֲִִֵַָָָָּוׁשבט

(„)ÈÚÈM‰ L„Á.לכסלו ׁשביעי והּוא סיון, «…∆«¿ƒƒְְְְִִִִֵָ
הּגׁשמים: ּפסקּו ÌBÈׁשּבֹו Ú ‰ÚL.מּכאן ְְִֶַָָ¿ƒ¿»»»ִָ

אּמה, י"א ּבּמים מׁשּקעת הּתבה ׁשהיתה למד ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֻאּתה
ראׁשי נראּו לחדׁש ּבאחד "ּבעׂשירי ּכתיב: ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹׁשהרי
לירידת למרחׁשון עׂשירי ׁשהּוא אב זה ְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָההרים",
עׂשרה חמׁש ההרים על ּגבהים היּו והם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹּגׁשמים,
חמׁש ּבאב אחד עד ּבסיון אחד מּיֹום וחסרּו ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָאּמה,
ימים, לד' אּמה הרי יֹום, לׁשּׁשים אּמה ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָעׂשרה
ונחה אּמֹות, ד' אּלא חסרּו לא ּבסיון ׁשּבט"ז ְְְְְִִֶֶַָָָָָָֹנמצא
אחת מׁשּקעת ׁשהיתה למדּת, הּמחרת, ליֹום ְְְְֳֵֶַַַַַַַָָָָָָָֻהּתבה
ההרים: ראׁשי ׁשעל ּבּמים אּמה ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָעׂשרה

(‰)ÌÈ‰‰ ÈL‡ e‡ B‚Â ÈÈÚ.,אב זה »¬ƒƒ¿ƒ¿»≈∆»ƒֶָ
ואם הּגׁשם, ׁשהתחיל למרחׁשון עׂשירי ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַָׁשהּוא

אלּול, הּוא הּגׁשם,ּתאמר ׁשּפסק לכסלו ועׂשירי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ
והּוא סיון, הּׁשביעי", "ּבחדׁש אֹומר: ׁשאּתה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכׁשם

אפׁש אי להפסקה. ּכרח,ׁשביעי על ּכן, לֹומר ר ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָ
ּכלּו לא ׁשהרי להפסקה, אּלא מֹונה אּתה אי ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשביעי
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‡ieוÈÚ‡ BÓ ‰Â‰Â «»«¬»ƒ«¿¿ƒ
È ‡B e È Á Áe ÈÓBÈƒ¿«…«»««≈»ƒ

Úז˜e ‡Ú È ÁlLÂ ¬»¿««»»¿»¿«
ÏÚÓ ‡iÓ eLÈÈ Ú ÈÂ ˜tÓƒ«¿«ƒ«¿«ƒ«»≈«

‡Ú‡חÂlÓ ‰BÈ È ÁlLÂ «¿»¿««»»ƒ¿»≈
Èt‡ ÏÚÓ ‡iÓ e‡Èl˜‰ ÈÊÁÓÏ¿∆¬≈¬«ƒ«»≈««≈

‡Ú‡טÁÓ ‰BÈ ÁL‡ ‡ÏÂ «¿»¿»«¿««»¿«
ÂÏ Â Ï Ï¿«¿««¿«¿»«¿»≈
Ï Èt‡ ÏÚ ‡iÓ È‡ ‡BÏ¿≈»¬≈«»««≈»
ÏÈÚ‡Â Â È ÈLB‡Â ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿≈¿»¿«¿»≈

‡BÏ ÂÏ ÈיÈB‡Â »«¿»≈¿≈»¿ƒ
ÈB‡Â ÈÁ‡ ÈÓBÈ ‡ÚL BÚƒ¿»ƒ»√»ƒ¿ƒ
‡B Ó ‰BÈ È ÁlL««»»ƒ≈»

LÓ‡יא ÚÏ ‰BÈ ÂÏ ‡Â«¬«¿»≈»¿ƒ««¿»
ÈÁ È ‡ÈÊ  ‡‰Â¿»¿«≈»¿ƒ»ƒ
‡ÈÓ e‡Èl˜ È‡ Á ÚÈÂ Óe¿«ƒ«…«¬≈«ƒ«»


וחמּׁשים ּומאה ּגׁשמים, ירידת ׁשל יֹום ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָארּבעים
אֹומר אּתה ואם ּבסיון, אחד עד הּמים ּתגּברת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשל
אפׁשר אי והעׂשירי סיון. זה אין לירידה, ְְְֲִִִִִִִִֵֶֶָָָָׁשביעי
והּוא להפסקה אֹומר אּתה ׁשאם לירידה, אּלא ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָלמנֹות
חרבּו לחדׁש ּבאחד "ּבראׁשֹון מֹוצא אּתה אי ְְֱִִֵֶֶַַָָָָֹאלּול,
מּׁשּנראּו ארּבעים, מּקץ ׁשהרי הארץ", מעל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמים
הֹוחיל יֹום וכ"א העֹורב, את ׁשלח ההרים, ְִִֵֵֶֶַָָָָראׁשי
ראׁשי מּׁשּנראּו יֹום ׁשּׁשים הרי הּיֹונה, ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָּבׁשליחּות

ּבאלּולההרים ּתאמר ואם האדמה. ּפני ׁשחרבּו עד ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
אֹותֹו קֹורא והּוא ּבמרחׁשון ׁשחרבּו נמצא ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָנראּו,
לבריאת ראׁשֹון ׁשהּוא ּתׁשרי, אּלא זה ואין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָראׁשֹון

ניסן: הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי ‡ÌÈÚ(Â)עֹולם, Ó ְְִִַַָָֻƒ≈«¿»ƒ
ÌBÈ.:ההרים ראׁשי ‡Lמּׁשּנראּו ‰‰ BlÁ ‡ ְִִִֵֶֶָָ∆««≈»¬∆

‰NÚ.העׂשּוי(ב"ר)לצהר הּתבה ּפתח זה ולא , »»ְְֵֶֶֶַַַָָֹֹ
ויציאה: BLÂ(Ê)לביאה ‡BÈ.ּומּקיף הֹול ְִִִָָ»»ִֵַ

חֹוׁשדֹו ׁשהיה ּבׁשליחּותֹו, הל ולא הּתבה, ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹסביבֹות
חלק ּבאּגדת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו זּוגֹו, ּבת (סנהדריןעל ְְִֵֶֶַַַַָָ

‰ÌÈ:קח) LÈ Ú.אבל ּכמׁשמעֹו, ּפׁשּוטֹו «¿…∆««ƒְְְֲַָָ

אחרת, לׁשליחּות העֹורב היה מּוכן אּגדה: ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָמדרׁש
ׁשּנאמר אלּיהּו, ּבימי ּגׁשמים יז)ּבעצירת א :(מלכים ְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָ

מביאי ּובׂשר":"והעֹורבים לחם לֹו ÁlLÈÂ(Á)ם ְְְִִִֶֶָָָ«¿««
‰Bi‰‡.עֹוד "ויּיחל ּכתיב: ׁשהרי ימים, ז' לסֹוף ∆«»ְְֲִִִֵֶֶַָָ

ׁשאף למד אּתה זה מּכלל אחרים". ימים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשבעת
ימים: ז' הֹוחיל לׁשֹון.ÁlLÈÂּבראׁשֹונה זה אין ִִִָָָ«¿««ְֵֶ

לדרּכּה,ׁשליחּות, ללכת ׁשּלחּה ׁשּלּוח, לׁשֹון אּלא ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
לא מנֹוח, ּתמצא ׁשאם הּמים, קּלּו אם יראה ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹּובזֹו

אליו: טּתׁשּוב וכן.ÏÁiÂ(È)תורה המּתנה, לׁשֹון ֵָָ«»∆ְְְֵַָָ
כט) ּבּמקרא:(איוב יׁש והרּבה ויחּלּו", ׁשמעּו "לי :ְְְְְִִִֵֵֵַַָָ
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ׁשּזה.ÏÁiiÂ(È)ודם': אּלא וּיחל, לׁשֹון הּוא ָָ«ƒ»∆ְֶֶֶֶַָָ

וּימּתן, וּיחל, וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָלׁשֹון
וּיתמּתן: הּוא.ÔBL‡a(È‚)וּיּיחל, אליעזר לרּבי ְִִֵֶַַַָ»ƒְֱִִֶֶַ

ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי יב)ּתׁשרי, השנה :(ראש ְְְִִִֵַַָֻ
eÁ.:מעלה ׁשל ּפניה ׁשּקרמּו טיט, ּכמין נעׂשה »¿ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ
(„È)ÌÈÚÂ ‰ÚLa.הּׁשני ּבחדׁש וירידתן ¿ƒ¿»¿∆¿ƒִִִֵֶַַָָֹ

הּלבנה, על יתרה ׁשהחּמה ימים י"א אּלּו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבי"ז,
היה: ּתמימה ׁשנה הּמּבּול ּדֹור .LÈ‰ׁשּמׁשּפט ְְִִֶַַָָָָָָ»¿»

ּכהלכתּה: ּגריד טונעׂשה EzL‡Â(ÊË)תורה ‰z‡ ְְֲִִַָָָָ«»¿ƒ¿¿

'B‚Â.:הּמּטה ּתׁשמיׁש להם הּתיר ּכאן ואׁשּתֹו, איׁש ¿ְְְִִִִִִֶַַָָָ
(ÊÈ)‡ˆÂ‰.,היצא קרי. היצא ּכתיב, אמרהֹוצא «¿≈ְְְְֱִִֵֵֵַַֹ

לצאת, רֹוצים אינם אם הֹוצא, ׁשּיצאּו, ְִִֵֵֵֵֶֶָָָלהם
אּתה: ‡aהֹוציאם eˆLÂ.מּגיד ּבּתבה, ולא ִֵַָ¿»¿»»∆ְִֵַַָֹ

ּבתׁשמיׁש: נאסרּו והעֹוף הּבהמה יחׁשאף תורה ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָ
(ËÈ)Ì‰È˙ÁtLÓÏ.לּדבק מנת על עליהם קּבלּו ¿ƒ¿¿…≈∆ְְֲִִֵֵֶַַָ

‰‰‰(Î)ּבמינן: ‰Ó‰a‰ ÏkÓ.צּוה לא אמר: ְִָƒ…«¿≈»«¿…»ִַָָֹ
ׁשבעה, ׁשבעה מאּלּו להכניס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִִֵֵַַָָָָלי

מהם קרּבן להקריב ּכדי פרשהאּלא רבה, (בראשית ְְְְִֵֵֶֶַָָָ



קמה gpgiriax mei qelwpe`

     ©¦¨´¤½¦§©¬¨¦−£¥¦®©§©©Æ
    ¤©½̈§Ÿ¨«§¨¬«¥−̈«

    Â©§¦Â§©©̧§¥«¥¹¨À̈¨«¦Æ
      §¤¨´©½Ÿ¤¨«§¬©©−¦¥©´¨¨®¤©¨³©
      ̧Ÿ©Æ¤¦§¥´©¥½̈©©¾§§¦¥¬¨«§−§¥¬

   ¨«£¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¥¦½§¦§¨
     §¤§¦²−©®Ÿ¤¨«§−̈¨¨«¤

     ©§©¥¬¡Ÿ¦−¤¬Ÿ©¥«Ÿ¥−¦
     ©¥¨®©¾̈§¦§§²¨¤¬§¥«¨¤−

   ¦¨«¨©«©¨̧£¤¦§¹¦¨¨À̈
    ̈©§¥¨²§¨¨¤²¤¨«Ÿ¥¬©

    ¨−̈¤©§¥´¦¨®§¨«§´¨½̈¤
    ¨¬§¨−©¨¨«¤©¥−¥®Ÿ©¨¨²

    §¦§¬§¥«¨−̈¦«¨©«©À̈¨
    ¨¤¸¤Æ§¨¨½−Ÿ¥´©¨¨®¤

    §¦§§´Ÿ¥¤½¨«§−¦©¥¨«©¦¬¤²Ÿ©
          ¦§¥−©©«Ÿ̈®©¦©º¦´Ÿ©§¥¨´©§Ÿ̈À¦ŸÆ¨´©¨½©©¬©

:‡Ú‡ ÏÚÓיב„BÚ ÈB‡Â ≈««¿»¿ƒ
˙È ÁlLÂ ÔÈÁ‡ ÔÈÓBÈ ‰ÚLƒ¿»ƒ»√»ƒ¿««»
˙ÂÏ ezÓÏ ˙ÙÈB‡ ‡ÏÂ ‰BÈ»¿»≈«¿ƒ¿»≈

:„BÚיג„ÁÂ ‰‡Ó zLa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ¿¿»¿«
ee‚ ‡ÁÈÏ „Áa ‰‡Ó„˜a ÔÈL¿ƒ¿«¿»»¿«¿«¿»¿
˙È Á ÈÚ‡Â ‡Ú‡ ÏÚÓ ‡iÓ«»≈««¿»¿«¿ƒ…«»
ee‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡˙B˙ ‰‡ÙBÁ»»¿≈»«¬»¿»¿

:‡Ú‡ Èt‡יד‡Èz ‡ÁÈe «≈«¿»¿«¿»ƒ¿»»
‡ÁÈÏ ‡ÓBÈ ‡ÚLÂ ÔÈÚa¿«¿ƒ¿ƒ¿»»¿«¿»

:‡Ú‡ ˙LÈaÈטוÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe «ƒ««¿»«ƒ¿»ƒ
:ÓÈÓÏ Áטז‡˙Bz ÔÓ ˜et …«¿≈»ƒ≈»

:Ú  ÈLe e ˙z‡Â z‡«¿¿ƒ¿»¿»¿≈¿»ƒ»
a‡יז ÏkÓ Ú ‡˙ÈÁ Ïk»«¿»ƒƒ»ƒ»ƒ¿»

‡LÁ ÏÎe ‡ÈÚe ‡ÙBÚa¿»ƒ¿ƒ»¿»ƒ¬»
Ú ˜Èt‡ ‡Ú‡ ÏÚ LÁ¿»≈««¿»«≈ƒ»
ÔeÈÂ ÔeLtÈÂ ‡Ú‡a Ôe„lÈ˙ÈÂ¿ƒ¿«¿¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿

:‡Ú‡ ÏÚיחÈ‰Be Á ˜Ùe ««¿»¿«…«¿ƒ
:Ú È‰B ÈLe ˙z‡ÂיטÏk ¿ƒ¿≈¿≈¿ƒƒ≈»

Ïk ‡ÙBÚ ÏÎÂ ‡LÁ Ïk ‡˙ÈÁ«¿»»ƒ¬»¿»»…
e˜Ù ÔB‰˙ÈÚÊÏ ‡Ú‡ ÏÚ LÁ¿»≈««¿»¿«¿¬»¿¿»

:‡˙Bz ÔÓכ‡Áa„Ó Á ‡e ƒ≈»¿»…«ƒ¿¿»
‡ÈÎ„ ‡ÈÚa ÏkÓ Èe ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒƒ…¿ƒ»«¿»
ÔÂÏÚ ˜Èq‡Â ÈÎ„ ‡ÙBÚ ÏkÓeƒ…»¿≈¿«≈¬»»


ׁשּזה.ÏÁiiÂ(È)ודם': אּלא וּיחל, לׁשֹון הּוא ָָ«ƒ»∆ְֶֶֶֶַָָ

וּימּתן, וּיחל, וּיתּפעל: לׁשֹון וזה וּיפעל ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָלׁשֹון
וּיתמּתן: הּוא.ÔBL‡a(È‚)וּיּיחל, אליעזר לרּבי ְִִֵֶַַַָ»ƒְֱִִֶֶַ

ניסן הּוא יהֹוׁשע ּולרּבי יב)ּתׁשרי, השנה :(ראש ְְְִִִֵַַָֻ
eÁ.:מעלה ׁשל ּפניה ׁשּקרמּו טיט, ּכמין נעׂשה »¿ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָ
(„È)ÌÈÚÂ ‰ÚLa.הּׁשני ּבחדׁש וירידתן ¿ƒ¿»¿∆¿ƒִִִֵֶַַָָֹ

הּלבנה, על יתרה ׁשהחּמה ימים י"א אּלּו ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבי"ז,
היה: ּתמימה ׁשנה הּמּבּול ּדֹור .LÈ‰ׁשּמׁשּפט ְְִִֶַַָָָָָָ»¿»

ּכהלכתּה: ּגריד טונעׂשה EzL‡Â(ÊË)תורה ‰z‡ ְְֲִִַָָָָ«»¿ƒ¿¿

'B‚Â.:הּמּטה ּתׁשמיׁש להם הּתיר ּכאן ואׁשּתֹו, איׁש ¿ְְְִִִִִִֶַַָָָ
(ÊÈ)‡ˆÂ‰.,היצא קרי. היצא ּכתיב, אמרהֹוצא «¿≈ְְְְֱִִֵֵֵַַֹ

לצאת, רֹוצים אינם אם הֹוצא, ׁשּיצאּו, ְִִֵֵֵֵֶֶָָָלהם
אּתה: ‡aהֹוציאם eˆLÂ.מּגיד ּבּתבה, ולא ִֵַָ¿»¿»»∆ְִֵַַָֹ

ּבתׁשמיׁש: נאסרּו והעֹוף הּבהמה יחׁשאף תורה ְְְְְֱִֵֶֶַַַָָ
(ËÈ)Ì‰È˙ÁtLÓÏ.לּדבק מנת על עליהם קּבלּו ¿ƒ¿¿…≈∆ְְֲִִֵֵֶַַָ

‰‰‰(Î)ּבמינן: ‰Ó‰a‰ ÏkÓ.צּוה לא אמר: ְִָƒ…«¿≈»«¿…»ִַָָֹ
ׁשבעה, ׁשבעה מאּלּו להכניס הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִִִֵֵַַָָָָלי

מהם קרּבן להקריב ּכדי פרשהאּלא רבה, (בראשית ְְְְִֵֵֶֶַָָָ



gphiriaxקמו meiqelwpe`

    Ÿ−Ÿ©¦§¥«©©¨´©§Ÿ̈»¤¥´©
      ©¦Ÿ ¼©¼©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¦À´ŸÂŸ¦Â§©¥̧
      ³¤¨«£¨¨Æ©«£´¨«¨½̈Â¦¥¤́¥
     ̈«¨¨²©−¦§ª¨®§«ŸŸ¦¬²§©¬

    ¤¨©−©«£¤¬¨¦«¦−Ÿ¨§¥´
       ̈®̈¤¤¿©Â§¨¦Â§¸Ÿ¨¹Ÿ§©¦¨²Ÿ¤§¬

    ¨©−§¨¬Ÿ¦§«Ÿ©§¨¤́¡Ÿ¦½
     ¤−Ÿ©§¤¨¨®©Ÿ¤¨¤²§¬§−

    ¦§¬¤¨¨«¤©«£¤³§¦§¤Æ¦«§¤½
      ©¨©©´¨½̈¤§©−¨´©¨¨®¦§ŸÁ
     £¤̧¦§Ÿ¨«£¨¨²§¨§¥¬©−̈§¤§¤¬

     ¦¨«¨¤¸¤Æ£¤´©½¨¤¬¦«§¤−

:‡Áa„Óaכא‡ÂÚa ÈÈ ÏÈa˜Â ¿ƒ¿¿»¿«ƒ¿»¿«¬»
‡Ï ÓÈÓa ÈÈ Ó‡Â ae˜ ˙È»¿»≈«¬«¿»¿≈¿≈»
ÏÈ„a ‡Ú‡ ˙È „BÚ ËÏÈÓÏ ÛÒB‡≈¿≈«»«¿»¿ƒ
‡aÏ ‡È È‡ ‡L‡ ÈBÁ≈¡»»¬≈ƒ¿»ƒ»
ÛÒB‡ ‡ÏÂ ÈÚÓ LÈa ‡L‡„∆¡»»ƒƒ¿ƒ≈¿»≈
‡Ók ÈÁc Ïk ˙È ÈÁÓÓÏ „BÚ¿ƒ¿≈»»¿«¿»

:˙È„Ú„כב‡Ú‡ ÈÓBÈ Ïk „BÚ ¿»»ƒ»≈«¿»
‡ÓBÁÂ ‡B˜Â ‡„ÁÂ ‡ÚB¿»«¬»»¿»¿»
‡Ï ‡ÈÏÈÏÂ ÌÓÈÂ ‡Â˙ÒÂ ‡ËÈ˜Â¿«¿»¿ƒ¿»ƒ»¿≈¿»»

:ÔeÏËÈא˙ÈÂ Á ˙È ÈÈ Èe ƒ¿¿»ƒ¿»»…«¿»
e‚Òe eLe ÔB‰Ï Ó‡Â È‰Ba¿ƒ«¬«¿¿

:‡Ú‡ ˙È eÏÓeבÔBÎ˙ÏÁ„Â ¿»«¿»¿«¬«¿
‡Ú‡ ˙ÂÁ Ïk ÏÚ È‰z ÔBÎ˙ÓÈ‡Â¿≈«¿¿≈«»≈««¿»
Èc ÏÎa ‡iÓL„ ‡ÙBÚ Ïk ÏÚÂ¿«»»ƒ¿«»¿…ƒ
‡È Èe ÏÎe ‡Ú‡ LÈÁ«̇¿ƒ«¿»¿»≈«»

:ÔÈÈÒÓ ÔB‰È ÔBÎ„ÈaגÏk ¿∆¿¿¿ƒƒ»
ÏÎÈÓÏ È‰È ÔBÎÏ ÈÁ ‡e‰c ‡LÁƒ¬»ƒ«¿¿≈¿≈»
˙È ÔBÎÏ ˙È‰È ‡aÚ ˜BÈkƒƒ¿»¿»ƒ¿»


ל"ד) ופרשה ּכתיב,.ÂÈÚÓ(Î‡):כ"ו מנעריו ƒ¿À»ְְִִָָ

הרע: יצר ּבֹו נּתן אּמֹו, מּמעי לצאת Ï‡מּׁשּננער ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ…
ÛÒ‡.ÛÒ‡Œ‡ÏÂ.ׁשּכתּוב הּוא לׁשבּועה, הּדבר ּכפל …ƒ¿……ƒְִֶַַָָָָָ

נד) ולא(ישעיה נח", מי מעבר נׁשּבעּתי ְְְֲֲִִֵֵֶַַֹֹֹ"אׁשר
והיא ּדבריו, ׁשּכפל זֹו, אּלא ׁשבּועה ּבּה ְְְִִֶֶַָָָָָָָמצינּו

ׁשבּועֹות ּבמּסכת חכמים ּדרׁשּו וכן לו)ׁשבּועה, :(דף ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ
(Î)e˙aLÈ ‡Ï B‚Â ı‡‰ ÈÓÈŒÏk „Ú.עּתים ו' …»¿≈»»∆¿…ƒ¿…ִִ

ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו ואחד, אחד לכל חדׁשים ׁשני ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָָָהּללּו,
ּכסלו חצי זרע. ּכסלו, וחצי ּומרחׁשון ּתׁשרי ְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָחצי

קֹור ׁשבט, וחצי מציעאוטבת ּבבבא קו:)וכּו', (דף ְְְְְֲִִֵֵַָָָָ
ּכמֹו ּתמיד, ּכלֹומר ּכלֿימי", "עד אחרים: ְְְְֲִִִֵֵַָָָֹ(ספרים

יט) ּבֹו"):(במדבר טמאתֹו מחרף..˜"עֹוד קׁשה ְָֻ…ֵֶֶָֹ
ÛÁ.להתּבּׁשל החריפין וקטניֹות, ׂשעֹורים זרע עת …∆ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַ

ניסן וחצי ואדר ׁשבט חצי הּוא קר, ְֲֲֲִִִֵַַַָָָֹמהר.
סיון:(מהרש"ל) וחצי ואּיר ניסן חצי קציר, .ıÈ˜. ְֲֲִִִִִִַָָָָ«ƒ

אֹותן ׁשּמיּבׁשים ּוזמן ּתאנים לקיטת זמן ְְְְְְִִִֵֶַַַַָהּוא
ּכמֹו קיץ ּוׁשמֹו טז)ּבּׂשדֹות, ב "והּלחם(שמואל : ְְְִֶֶַַַָ

הּנערים"והּקיץ ימֹות.ÌÁÂ:לאכל סֹוף הּוא ְְֱִִֶַַַָֹ»…ְ
חם ׁשהעֹולם ּתׁשרי, וחצי ואלּול אב חצי ְֱֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָהחּמה
קיטא 'ׁשלהי יֹומא: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּביֹותר,

מּקיטא': e˙aLÈקׁשי ‡Ï ‰ÏÈÏÂ ÌBÈÂ.מּכלל ְִִַָָ¿»«¿»…ƒ¿…ְִָ
הּמּזלֹות, ׁשּמׁשּו ׁשּלא הּמּבּול, ימֹות ּכל ְְְִֶֶַַַַָָָֹׁשּׁשבתּו

לילה ּובין יֹום ּבין נּכר כ"הולא פרשה רבה (בראשית ְְִֵֵַָָֹ
ל"ד) e˙aLÈ:ופרשה ‡Ï.יּפסקּו אּלהלא ּכל …ƒ¿…ְִֵֶָָֹ

ּכסדרן: אמּלהתנהג ואימתכם,.ÌÎzÁÂ()תורה ְְְְִִִֵַָ¿ƒ¿∆ְְֵֶַ
חתת" "ּתראּו ו)ּכמֹו: חּיּות(איוב לׁשֹון ואּגדה . ְְְְֲִִַַָָ
קנא) שבת צח יֹומֹו(סנהדרין ּבן ׁשהּתינֹוק זמן ׁשּכל ,ְִֶֶֶַַָ

מל עֹוג העכּברים. מן לׁשמרֹו צרי אּתה אין ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָחי,
ׁשּנאמר: העכּברים, מן לׁשמרֹו צרי מת, ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָהּבׁשן
מֹוראכם יהיה אימתי - יהיה" וחּתכם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָ"ּומֹוראכם

חּיים: ׁשאּתם זמן ּכל החּיֹות? È‰È‰(‚)על ÌÎÏ ְִֶֶַַַַַַָ»∆ƒ¿∆
‰ÏÎ‡Ï.(נט הראׁשֹון(סנהדרין לאדם הרׁשיתי ׁשּלא : ¿»¿»ְְִִִֵֶָָָֹ

ּבׂשר, עׂשב[לאכֹול] ּכירק – ולכם עׂשב, ירק אּלא ְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
אתּֿכל לכם "נתּתי הראׁשֹון, לאדם ":ׁשהפקרּתי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ
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(„)BÓ„ BLÙa Na.,החי מן אבר להם אסר »»¿«¿»ִֵֶַַַָָָ

ּבֹו, ׁשּנפׁשֹו זמן ּכל הּבׂשר:ּכלֹומר ּתאכלּו לא ְְְְֶַַַַָָָֹֹ
BÓ„ BLÙa.:ּבֹו נפׁשֹו Ï‡ּבעֹוד BLÙa Na ¿«¿»ְְַ»»¿«¿…

eÏÎ‡˙.לא דמֹו "ּבנפׁשֹו ואף החי, מן אבר הרי …≈ְְְֲִֵֵַַַַָָֹ
החי: מן ּדם הרי ÌÎÓc(‰)תאכלּו" ˙‡ C‡Â. ֲִֵֵַַָֹ¿«∆ƒ¿∆

ּבבהמה, נׁשמה נטילת לכם ׁשהּתרּתי ּפי על ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאף
עצמֹו: ּדם מהּׁשֹופ אדרׁש" ּדמכם ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ"את

ÌÎÈ˙LÙÏ.יצא ׁשּלא ּפי על אף עצמֹו, החֹונק אף ¿«¿…≈∆ְִֵֶַַַַַָָֹ
ּדם: iÁ‰מּמּנּו Ïk „iÓ.הּמּבּול ּדֹור ׁשחטאּו לפי ִֶָƒ«»«»ְְִֶַַָ

ׁשּנאמר ּבהן, לׁשלט רעֹות חּיֹות למאכל ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָֹֻוהפקרּו
מט) הצר(תהלים לפיכ נדמּו", ּכּבהמֹות "נמׁשל :ְְְְְִִִֵַַַָֻ

החּיֹות את עליהן ‰‡„Ì:להזהיר „iÓe.מּיד ְְֲִֵֶֶַַַƒ«»»»ִַ
אדרׁש: אני עדים, ואין ּבמזיד ‡LÈההֹורג „iÓ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַֹƒ«ƒ

ÂÈÁ‡.,ׁשֹוגג והרגֹו ּכאח לֹו אֹוהב ׁשהּוא [מי] מּיד »ƒְֲִִֵֵֶַַָָ
לּמחל, עונֹו על ויבּקׁש יגלה לא אם אדרׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹאני
לחּיבֹו עדים אין ואם ּכּפרה, צרי הּׁשֹוגג ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאף
ּדֹורׁש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נכנע, אינֹו והּוא ְְִֵֵַָָָָּגלּות,
לידֹו" אּנה "והאלהים רּבֹותינּו: ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹמּמּנּו,

לפּונדק מזּמנן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּכֹות: ְְְְְֶֶַַַַָָָָּבמּסכת
וכּו': CÙMÈ(Â)אחד BÓc Ì„‡a.עדים יׁש אם ְֶָ»»»»ƒ»≈ִִֵֵ

אּתם, וגֹו'"המיתּוהּו ּבצלם "ּכי ‡˙:לּמה? ‰NÚ ְְֲִִֶֶֶַָָ»»∆
Ì„‡‰.עׂשה להיֹות: וצרי חסר, מקרא זה »»»ְְְִִִֵֶָָָָָ

ּבּמקרא: הרּבה וכן האדם, את Ìz‡Â(Ê)העֹוׂשה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ¿«∆
ee et.(ה הראׁשֹונה(כתובות ּפׁשּוטֹו, לפי : ¿¿ְְִִָָ

ׁשאינֹולברכה מי להּקיׁש מדרׁשֹו, ּולפי לצּוּוי. וכאן ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ
ּדמים לׁשֹופ ּורבּיה ּבפרּיה סג)עֹוסק :(יבמות ְְְִִִִֵֵָָָ

ח ‰È(Ë)תורה È‡Â.נח ׁשהיה ,עּמ אני מסּכים «¬ƒƒ¿ƒְְֲִִִֶַַָָֹ
הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו עד ּורבּיה, ּבפרּיה לעסק ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּדֹואג
עׂשה, וכן עֹוד, העֹולם לׁשחת ׁשּלא הּוא ְְֵֵֶַָָָָָֹּברּו
קּיּום לעׂשֹות מסּכים הנני לֹו: אמר ְְֲֲִִִִַַַַָָָּובאחרֹונה

אֹות: ל ואּתן להבטחתי, ּברית iÁ˙(È)וחֹוזק ְְְְְְִִֵֶֶַָָ««
ÌÎz‡ ‡‰.:הּברּיֹות עם הּמתהּלכים ÏkÓהם »»∆ƒ¿∆ְְְִִִִֵַַַƒ…
‰z‰ È‡È.ׁשקצים iÁ˙מׂשים:ּורלהביא ÏÎÏ …¿≈«≈»ְְְִִִָָָ¿…««

‡‰.אׁשר החּיה ּבכלל ׁשאינן הּמּזיקין, להביא »»∆ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּברּיֹות: עם הּלּוכן ׁשאין .È˙Ó˜‰Â(È‡)אּתכם, ְְִִִִֵֶֶַָ«¬ƒ…ƒ

הּקׁשת", "את קּיּומֹו? ּומהּו לבריתי, קּיּום ְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַאעׂשה



קמז gphiying mei qelwpe`

      §¨§¨®§¤¤́¥½¤¨©¬¦¨¤−¤«Ÿ
     ©¨¾̈§©§¬¨−¬ŸŸ¥«§©̧

    ¤¦§¤³§©§«Ÿ¥¤Æ¤§½¦©¬¨©−̈
      ¤§§¤®¦©´¨«¨À̈¦©Æ¦´¨¦½¤§−

     ¤¤¬¤¨«¨¨«Ÿ¥Æ©´¨«¨½̈¨«¨−̈
      ̈´¦¨¥®¦§¤´¤¡Ÿ¦½¨−̈¤

     ¨«¨¨«§©¤−§´§®¦§¬¨−̈¤
   §¨«©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤½Ÿ©

     §¤¨¨¬¦−¥«Ÿ©£¦¾¦«§¦¬¥¦²
    ¤§¦¦−¦§¤®§¤©§£¤−©«£¥¤«

     §¥̧¨¤³¤©«©¨Æ£¤´¦§¤½¨
     ©§¥¨²§¨©©¬¨−̈¤¦§¤®¦ŸÆ«Ÿ§¥´

     ©¥½̈§−Ÿ©©¬¨¨«¤©«£¦«Ÿ¦³¤

:‡lkדdLÙa ‡Na Ìa …»¿«ƒ¿»¿«¿≈
:ÔeÏÎ˙ ‡Ï dÓcה˙È Ìe ¿≈»≈¿¿«»

Ïk „iÓ Úa˙‡ ÔBÎÈ˙LÙÏ ÔBÎÓcƒ¿¿«¿»≈∆¿«ƒ«»
„iÓ ‡L‡ „iÓe dÚa˙‡ ‡˙ÈÁ«¿»∆¿¿ƒ≈ƒ«¡»»ƒ«
È‰BÁ‡„ ‡Óc ˙È „BLÈc ¿«¿≈»¿»«¬ƒ
:‡L‡„ ‡LÙ ˙È Úa˙‡∆¿«»«¿»∆¡»»

ÔÈ„‰Òaו ‡L‡„ ‡Óc „BLÈc¿≈¿»∆¡»»¿«¬ƒ
È‡ „LzÈ dÓc ‡iic ÓÈÓ ÏÚ«≈««»«»¿≈ƒ¿»¬≈
:‡L‡ ˙È „Ú ÈÈ„ ‡ÓÏa¿«¿»«¿»¬«»¡»»

‡˙e„ÈÏÈז e‚Òe eLet Ôez‡Â¿«¿ƒ¿¿ƒ
:d e‚Òe ‡Ú‡חÈÈ Ó‡Â ¿«¿»¿««¬«¿»

:ÓÈÓÏ dÚ È‰BÏÂ ÁÏ¿…«¿ƒ¿ƒƒ≈¿≈»
˜ÈÓÈט ˙È ÌÈ˜Ó ‡‡ ‡‰ ‡‡Â«¬»»¬»≈ƒ»¿»ƒ

:ÔBÎÈ˙a ÔBÎÈa ÌÚÂ ÔBÎÚƒ¿¿ƒ¿≈«¿≈
ÔBÎÚcי ‡˙ÈÁ ‡LÙ Ïk ÌÚÂ¿ƒ»«¿»«¿»¿ƒ¿

‡Ú‡ ˙ÂÁ ÏÎe ‡ÈÚ ‡ÙBÚa¿»ƒ¿ƒ»¿»≈««¿»
ÏÎÏ ‡˙B˙ È˜Ù ÏkÓ ÔBÎÚc¿ƒ¿ƒ…«¿≈≈»¿…

:‡Ú‡ ˙ÂÁיאÈÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â ≈««¿»¿»≈»¿»ƒ


(„)BÓ„ BLÙa Na.,החי מן אבר להם אסר »»¿«¿»ִֵֶַַַָָָ

ּבֹו, ׁשּנפׁשֹו זמן ּכל הּבׂשר:ּכלֹומר ּתאכלּו לא ְְְְֶַַַַָָָֹֹ
BÓ„ BLÙa.:ּבֹו נפׁשֹו Ï‡ּבעֹוד BLÙa Na ¿«¿»ְְַ»»¿«¿…

eÏÎ‡˙.לא דמֹו "ּבנפׁשֹו ואף החי, מן אבר הרי …≈ְְְֲִֵֵַַַַָָֹ
החי: מן ּדם הרי ÌÎÓc(‰)תאכלּו" ˙‡ C‡Â. ֲִֵֵַַָֹ¿«∆ƒ¿∆
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ּדם: iÁ‰מּמּנּו Ïk „iÓ.הּמּבּול ּדֹור ׁשחטאּו לפי ִֶָƒ«»«»ְְִֶַַָ

ׁשּנאמר ּבהן, לׁשלט רעֹות חּיֹות למאכל ְְְְְֱֲִֶֶֶַַַַָָֹֻוהפקרּו
מט) הצר(תהלים לפיכ נדמּו", ּכּבהמֹות "נמׁשל :ְְְְְִִִֵַַַָֻ

החּיֹות את עליהן ‰‡„Ì:להזהיר „iÓe.מּיד ְְֲִֵֶֶַַַƒ«»»»ִַ
אדרׁש: אני עדים, ואין ּבמזיד ‡LÈההֹורג „iÓ ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַֹƒ«ƒ

ÂÈÁ‡.,ׁשֹוגג והרגֹו ּכאח לֹו אֹוהב ׁשהּוא [מי] מּיד »ƒְֲִִֵֵֶַַָָ
לּמחל, עונֹו על ויבּקׁש יגלה לא אם אדרׁש ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹֹאני
לחּיבֹו עדים אין ואם ּכּפרה, צרי הּׁשֹוגג ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָׁשאף
ּדֹורׁש הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נכנע, אינֹו והּוא ְְִֵֵַָָָָּגלּות,
לידֹו" אּנה "והאלהים רּבֹותינּו: ׁשּדרׁשּו ּכמֹו ְְְְֱִִִֵֶֶַָָָָֹמּמּנּו,

לפּונדק מזּמנן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מּכֹות: ְְְְְֶֶַַַַָָָָּבמּסכת
וכּו': CÙMÈ(Â)אחד BÓc Ì„‡a.עדים יׁש אם ְֶָ»»»»ƒ»≈ִִֵֵ

אּתם, וגֹו'"המיתּוהּו ּבצלם "ּכי ‡˙:לּמה? ‰NÚ ְְֲִִֶֶֶַָָ»»∆
Ì„‡‰.עׂשה להיֹות: וצרי חסר, מקרא זה »»»ְְְִִִֵֶָָָָָ

ּבּמקרא: הרּבה וכן האדם, את Ìz‡Â(Ê)העֹוׂשה ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָ¿«∆
ee et.(ה הראׁשֹונה(כתובות ּפׁשּוטֹו, לפי : ¿¿ְְִִָָ

ׁשאינֹולברכה מי להּקיׁש מדרׁשֹו, ּולפי לצּוּוי. וכאן ְְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָ
ּדמים לׁשֹופ ּורבּיה ּבפרּיה סג)עֹוסק :(יבמות ְְְִִִִֵֵָָָ

ח ‰È(Ë)תורה È‡Â.נח ׁשהיה ,עּמ אני מסּכים «¬ƒƒ¿ƒְְֲִִִֶַַָָֹ
הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו עד ּורבּיה, ּבפרּיה לעסק ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּדֹואג
עׂשה, וכן עֹוד, העֹולם לׁשחת ׁשּלא הּוא ְְֵֵֶַָָָָָֹּברּו
קּיּום לעׂשֹות מסּכים הנני לֹו: אמר ְְֲֲִִִִַַַַָָָּובאחרֹונה

אֹות: ל ואּתן להבטחתי, ּברית iÁ˙(È)וחֹוזק ְְְְְְִִֵֶֶַָָ««
ÌÎz‡ ‡‰.:הּברּיֹות עם הּמתהּלכים ÏkÓהם »»∆ƒ¿∆ְְְִִִִֵַַַƒ…
‰z‰ È‡È.ׁשקצים iÁ˙מׂשים:ּורלהביא ÏÎÏ …¿≈«≈»ְְְִִִָָָ¿…««

‡‰.אׁשר החּיה ּבכלל ׁשאינן הּמּזיקין, להביא »»∆ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּברּיֹות: עם הּלּוכן ׁשאין .È˙Ó˜‰Â(È‡)אּתכם, ְְִִִִֵֶֶַָ«¬ƒ…ƒ

הּקׁשת", "את קּיּומֹו? ּומהּו לבריתי, קּיּום ְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַאעׂשה
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ÈÈ ÔÈ ˙È‡ È ÌÈ ˙‡ ‡»»¿»ƒ¬≈ƒ≈≈¿ƒ
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Ôיח  È Á È ÂÂ«¬¿≈…«ƒ¿»ƒ
‡ ÌÁÂ ˙ÈÂ ÌÁÂ Ì ‡˙z≈»≈¿»»»∆¿»
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Ï ˙‡ ÔÈl‡ Á È¿≈…«≈ƒ≈ƒ¿«»»
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:והֹול ׁשּמסּים ÌÏ(È)ּכמֹו ˙„Ï.נכּתב ְְְֵֵֶַ¿……»ְִַ

לאֹות, הצרכּו ׁשּלא ּדֹורֹות ׁשּיׁש לפיחסר, ְְְְִֵֵֶֶָֹֻ
מל חזקּיהּו ׁשל ּדֹורֹו ּכמֹו היּו, ּגמּורים ְְְִִִִִֶֶֶֶַָָׁשּצּדיקים

יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון רּבי ׁשל ודֹורֹו (בראשיתיהּודה ְְְִִֶֶַַָ
יג:רבה) Ô(È„)תורה È.ּבמחׁשבה ּכׁשּתעלה ¿«¿ƒ»»ְְֲֲֶֶַַָָ

לעֹולם: ואבּדֹון חׁש להביא טולפני תורה ְְֲִֶַַַָָָָֹ
(ÊË)iÁ  Ï ÔÈ ÌÈÏ‡ ÔÈ.מּדת ּבין ≈¡…ƒ≈»∆∆«»ִֵַ

ּביני לכּתב: לֹו ׁשהיה ּוביניכם, מעלה ׁשל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּדין
מּדת ּכׁשּתבא מדרׁשֹו: זהּו אּלא חּיה, ּכלֿנפׁש ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּובין

את רֹואה אני אתכם), (לחּייב עליכם לקטרג ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַהּדין
ונזּכר: È˙(ÊÈ)האֹות ˙‡ ˙‡Ê.הראהּו ְְִָָ…«¿ƒְֶָ

ׁשאמרּתי: האֹות הרי לֹו: ואמר ÌÁÂ(ÁÈ)הּקׁשת ְְֲִֵֶֶֶַַַָָָ¿»
ÔÎ È‡ ‡.לפי ּכאן? לֹומר הצר למה ¬ƒ¿»«ְְִַַָָָֻ

ׁשּקלקל נח, ׁשל ּבׁשכרּותֹו ּובאה עסּוקה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהּפרׁשה
ּכתב לא ועדין ּכנען, נתקּלל ידֹו ועל חם ְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָֹּבּה
הצר ,לפיכ ּבנֹו. ׁשּכנען ידענּו ולא חם ְְְְְְְִֶַַַַָָָֹֻּתֹולדֹות

כנען": אבי הּוא "וחם ּכאן: יטלֹומר תורה ְְֲִַַָָָ
(Î)ÏÁiÂ.(רבה ׁשהיהעׂשה(בראשית חּלין, עצמֹו «»∆ְִֶַָָָָֻ
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אחרת: ּבנטיעה ּתחּלה לעסק ‰‡„Ó‰לֹו LÈ‡. ְְֲִִִֶֶַַָָֹƒ»¬»»

ּכמֹו האדמה, א)אדֹוני "איׁש(רות ÚhiÂנעמי":: ְֲֲֳִִֵָָָָ«ƒ«
Ìk.זמֹורֹות עּמֹו הכניס לּתבה ויחּוריּכׁשּנכנס »∆ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָ

רבה)ּתאנים לׁשֹון.Ïb˙ÈÂ(Î‡):(בראשית ְִֵ«ƒ¿«ְ
לעׂשרת.‡‰Ï‰וּיתּפעל: רמז ּכתיב, אהלה ְִֵַָ»√…ְְֲֳִֶֶֶֶָָ

אהלה, ׁשּנקראת ׁשֹומרֹון, ׁשם על ׁשּנקראּו ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָהׁשבטים
ׁשּנאמר הּיין, עסקי על ו)ׁשּגלּו "הּׁשֹותים(עמוס : ְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָ

יין": ÔÚÎ(Î)ּבמזרקי È‡ ÌÁ ‡iÂ.בראשית) ְְְִִֵַ««¿»¬ƒ¿««
והּגידרבה) ראה ּכנען אֹומרים: מרּבֹותינּו ְְְִִִֵֵֵַַַָָיׁש

ונתקּלל: הּדבר על הזּכר לכ ‡˙לאביו, ‡iÂ ְְְְְִִֵַַַַָָָָֻ««¿≈
ÂÈ‡ ˙ÂÚ.סרסֹו אֹומרים: ע)יׁש ויׁש(סנהדרין ∆¿«»ƒְְְִֵֵֵ

רבעֹו רבה)אֹומרים: ÌL(Î‚):(בראשית ÁwiÂ ְְִָ«ƒ«≈
˙ÙÈÂ."וּיּקח" אּלא 'וּיקחּו' ּכתיב ע)אין ,(סנהדרין »∆∆ְְִִִֵֶַַַָ

זכּו לכ מּיפת, יֹותר ּבּמצוה ׁשּנתאּמץ ׁשם על ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלּמד
לקבּורה זכה ויפת ציצית, ׁשל לטּלית לבניו,ּבניו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

לט)ׁשּנאמר קבר",(יחזקאל מקֹוםֿׁשם לגֹוג "אּתן : ְְֱֵֶֶֶֶֶַָ
ּבזרעֹו נאמר אביו את ׁשּבּזה כ)וחם "ּכן(ישעיה : ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכּוׁש, ואתּֿגלּות מצרים ׁשבי את מלֿאּׁשּור ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָינהג
וגֹו'": ׁשת וחׂשּופי ויחף ערֹום ּוזקנים ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָנערים

˙ÈÁ‡ Ì‰ÈÙe.מלּמד ׁשנּיה? ּפעם נאמר לּמה ¿≈∆¬…«ƒְְֱִֵֶַַַַָָָ
לכּסֹותֹו, עצמם להפ והצרכּו אצלֹו ְְְְְְְְֲֶֶֶַַַָָֹֻׁשּכׁשּקרבּו

אחֹורּנית: ּפניהם ‰Ôw(Î„)הפכּו a.הּפסּול ְְֲִֵֶַָ¿«»»ַָ
מט)ּכמֹווהּבזּוי, ּבּגֹוים(ירמיה נתּתי קטן "הּנה : ְְְִִִֵַַַָָֹ

ÔÚk(Î‰)":ּבזּוי e‡.ׁשּלא לי ּגרמּת אּתה ָ»¿»«ְִֶַַָָָֹ
לׁשּמׁשני, אחר רביעי ּבן רביעיאֹוליד ּבנ ארּור ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָ

ׁשהּטל הּגדֹולים אּלּו ׁשל זרעם את מׁשּמׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻלהיֹות
ׁשּסרסֹו? חם ראה ּומה מעּתה. עבֹודתי טרח ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹעליהם
לֹו, היּו ּבנים ׁשני הראׁשֹון אדם לאחיו: להם ְְִִֵֶֶַָָָָָָָָאמר
יׁש ואבינּו העֹולם, ירּׁשת ּבׁשביל זה את זה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻוהרג

רביעי?!: ּבן מבּקׁש ועֹודּנּו ּבנים ג' ea(ÂÎ)לֹו ְְְִִִֵֵֶַָ»
ÌL È‰Ï‡ לזרעֹו,.‰' הבטחתֹו לׁשמר לתתׁשעתיד ¡…≈≈ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּכנען ארץ את עֹובד:.È‰ÈÂ:להם למס ּכנען להם ְֶֶֶֶַַָƒƒְְֵֶַַַָ
(ÊÎ)˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ.:'ירחיב' יפּת, מתרּגם: «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ

ÌLŒÈÏ‰‡a ÔkLÈÂ.,ּביׂשראל ׁשכינתֹו יׁשרה ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְִִֵֶַָָ
ליפת, אלהים ׁשּיפּת ּפי על אף חכמים: ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹּומדרׁש
ׁשרתה לא ׁשני, ּבית יפת, מּבני ׁשהיה ּכרׁש, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבנה
ׁשּבנה ראׁשֹון ּבמקּדׁש ׁשרתה? והיכן ׁשכינה, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָּבֹו

ׁשם מּבני ׁשהיה Ú„:ׁשלמה, ÔÚÎ È‰ÈÂ.אף ְְִֵֵֶָָֹֹƒƒ¿««∆∆ַ
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‡Ók Èe ‡Ú‡aכאÈ˙Le ¿«¿»¿ƒ«¿»¿ƒ
‚a ÈÏb˙‡Â ÈÂe ‡ÓÁ ÔÓƒ«¿»¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿

kLÓכבÈ‰e‡ ÌÁ ‡ÊÁÂ «¿¿≈«¬»»¬ƒ
ÈeÁÂ È‰e‡„ ‡˙ÈÚ ˙È ÔÚÎ„ƒ¿««»∆¿¿»«¬ƒ¿«ƒ

‡eLa È‰Á‡ ÔÈ˙ÏכגÈÒe ƒ¿≈¬ƒ¿»¿≈
ÏÚ eÈeLÂ ‡˙eÒk ˙È ˙ÙÈÂ ÌL≈»∆∆»¿»¿«ƒ«
ÔÈÁÓ eÏÊ‡Â Ô‰ÈÂz ˙k¿««¿≈«¬»¿«¿ƒ
Ô‰e‡„ ‡˙ÈÚ ˙È e‡ÈÙÁÂ«¬ƒ»∆¿¿»«¬
‡˙ÈÚÂ ÔÈÁÓ Ô‰È‡Â¿«≈¿«¿ƒ¿∆¿¿»

ÊÁ ‡Ï Ô‰e‡„כדÁ Úz‡Â «¬»¬¿ƒ¿«…«
a Ï „Ú È ˙È Ú„ÈÂ ÓÁÓ≈«¿≈ƒ«»ƒ¬«≈¿≈

‡ÈÚÊכה„Ú ÔÚk ÈÏ Ó‡Â ¿≈»«¬«ƒ¿»«∆∆
È‰Á‡Ï È‰È ÔÈ„Ú ÁÏ»««¿ƒ¿≈«¬ƒ

ÌLכו ‰Ï‡ ÈÈ Èa Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»≈¿≈
Ô‰Ï ‡„Ú ÔÚÎ È‰ÈÂכזÈzÙÈ ƒ≈¿«««¿»¿«¿≈

kLÓa zÈÎL ÈLÈÂ ˙ÙÈÏ ÈÈ¿»¿∆∆¿«¿≈¿ƒ¿≈¿«¿¿≈
Ô‰Ï ‡„Ú ÔÚÎ È‰ÈÂ ÌL¿≈ƒ≈¿«««¿»¿


אחרת: ּבנטיעה ּתחּלה לעסק ‰‡„Ó‰לֹו LÈ‡. ְְֲִִִֶֶַַָָֹƒ»¬»»

ּכמֹו האדמה, א)אדֹוני "איׁש(רות ÚhiÂנעמי":: ְֲֲֳִִֵָָָָ«ƒ«
Ìk.זמֹורֹות עּמֹו הכניס לּתבה ויחּוריּכׁשּנכנס »∆ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָ

רבה)ּתאנים לׁשֹון.Ïb˙ÈÂ(Î‡):(בראשית ְִֵ«ƒ¿«ְ
לעׂשרת.‡‰Ï‰וּיתּפעל: רמז ּכתיב, אהלה ְִֵַָ»√…ְְֲֳִֶֶֶֶָָ

אהלה, ׁשּנקראת ׁשֹומרֹון, ׁשם על ׁשּנקראּו ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַָָָהׁשבטים
ׁשּנאמר הּיין, עסקי על ו)ׁשּגלּו "הּׁשֹותים(עמוס : ְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָ

יין": ÔÚÎ(Î)ּבמזרקי È‡ ÌÁ ‡iÂ.בראשית) ְְְִִֵַ««¿»¬ƒ¿««
והּגידרבה) ראה ּכנען אֹומרים: מרּבֹותינּו ְְְִִִֵֵֵַַַָָיׁש

ונתקּלל: הּדבר על הזּכר לכ ‡˙לאביו, ‡iÂ ְְְְְִִֵַַַַָָָָֻ««¿≈
ÂÈ‡ ˙ÂÚ.סרסֹו אֹומרים: ע)יׁש ויׁש(סנהדרין ∆¿«»ƒְְְִֵֵֵ

רבעֹו רבה)אֹומרים: ÌL(Î‚):(בראשית ÁwiÂ ְְִָ«ƒ«≈
˙ÙÈÂ."וּיּקח" אּלא 'וּיקחּו' ּכתיב ע)אין ,(סנהדרין »∆∆ְְִִִֵֶַַַָ

זכּו לכ מּיפת, יֹותר ּבּמצוה ׁשּנתאּמץ ׁשם על ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָלּמד
לקבּורה זכה ויפת ציצית, ׁשל לטּלית לבניו,ּבניו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָ

לט)ׁשּנאמר קבר",(יחזקאל מקֹוםֿׁשם לגֹוג "אּתן : ְְֱֵֶֶֶֶֶַָ
ּבזרעֹו נאמר אביו את ׁשּבּזה כ)וחם "ּכן(ישעיה : ְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָ

ּכּוׁש, ואתּֿגלּות מצרים ׁשבי את מלֿאּׁשּור ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָינהג
וגֹו'": ׁשת וחׂשּופי ויחף ערֹום ּוזקנים ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָנערים

˙ÈÁ‡ Ì‰ÈÙe.מלּמד ׁשנּיה? ּפעם נאמר לּמה ¿≈∆¬…«ƒְְֱִֵֶַַַַָָָ
לכּסֹותֹו, עצמם להפ והצרכּו אצלֹו ְְְְְְְְֲֶֶֶַַַָָֹֻׁשּכׁשּקרבּו

אחֹורּנית: ּפניהם ‰Ôw(Î„)הפכּו a.הּפסּול ְְֲִֵֶַָ¿«»»ַָ
מט)ּכמֹווהּבזּוי, ּבּגֹוים(ירמיה נתּתי קטן "הּנה : ְְְִִִֵַַַָָֹ

ÔÚk(Î‰)":ּבזּוי e‡.ׁשּלא לי ּגרמּת אּתה ָ»¿»«ְִֶַַָָָֹ
לׁשּמׁשני, אחר רביעי ּבן רביעיאֹוליד ּבנ ארּור ְְְְְִִִִִִִֵֵֵַַָ

ׁשהּטל הּגדֹולים אּלּו ׁשל זרעם את מׁשּמׁש ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֻלהיֹות
ׁשּסרסֹו? חם ראה ּומה מעּתה. עבֹודתי טרח ְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹעליהם
לֹו, היּו ּבנים ׁשני הראׁשֹון אדם לאחיו: להם ְְִִֵֶֶַָָָָָָָָאמר
יׁש ואבינּו העֹולם, ירּׁשת ּבׁשביל זה את זה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻוהרג

רביעי?!: ּבן מבּקׁש ועֹודּנּו ּבנים ג' ea(ÂÎ)לֹו ְְְִִִֵֵֶַָ»
ÌL È‰Ï‡ לזרעֹו,.‰' הבטחתֹו לׁשמר לתתׁשעתיד ¡…≈≈ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּכנען ארץ את עֹובד:.È‰ÈÂ:להם למס ּכנען להם ְֶֶֶֶַַָƒƒְְֵֶַַַָ
(ÊÎ)˙ÙÈÏ ÌÈ‰Ï‡ zÙÈ.:'ירחיב' יפּת, מתרּגם: «¿¿¡…ƒ¿∆∆ְְְְְִַַָֻ

ÌLŒÈÏ‰‡a ÔkLÈÂ.,ּביׂשראל ׁשכינתֹו יׁשרה ¿ƒ¿…¿»√≈≈ְְְְִִֵֶַָָ
ליפת, אלהים ׁשּיפּת ּפי על אף חכמים: ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָֹּומדרׁש
ׁשרתה לא ׁשני, ּבית יפת, מּבני ׁשהיה ּכרׁש, ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֹׁשּבנה
ׁשּבנה ראׁשֹון ּבמקּדׁש ׁשרתה? והיכן ׁשכינה, ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָּבֹו

ׁשם מּבני ׁשהיה Ú„:ׁשלמה, ÔÚÎ È‰ÈÂ.אף ְְִֵֵֶָָֹֹƒƒ¿««∆∆ַ
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Ï˙כח ‡BË ˙ Á ‡ÈÁÂ«¬»…«»«»»¿«
 ÔÈÓÁÂ ‰‡Ó:ÔÈכטÏÎ BÂ‰Â ¿»¿«¿ƒ¿ƒ«¬»

ÔÈ ÔÈÓÁÂ ‰‡Ó  Á ÈÓBÈ≈…«¿«¿»¿«¿ƒ¿ƒ
:˙ÈÓeאÁ È ˙„Ïe ÔÈ‡Â ƒ¿ƒ≈¿«¿≈…«

ÔÈ ÔB‰Ï e„ÈÏÈ˙‡Â ˙ÈÂ ÌÁ Ì≈»»»∆¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ
:‡BË ˙בÓBb ˙È È »«»»¿≈∆∆∆

Óe Ïe˙Â ÔÂÈÂ È„Óe BÓe»»«¿»»¿»∆∆
:È˙Âג‡ ÓBb Èe ¿ƒ»¿≈∆«¿¿«

:‰ÓB˙Â ˙ÈÂדÔÂÈ Èe ¿ƒ«¿«¿»¿≈»»
:ÌÈ„„Â ÌÈ È˙Â ‰ÈÏ‡ƒ»¿«¿ƒƒƒ¿…»ƒ

ÓÓ‡ה ˙Â e‡ ÔÈ‡Ó≈ƒ≈ƒ«¿»«¿««¿«»
ÈÏÏ b ÔB‰‡¿«¿¬¿«¿ƒ»≈

:ÔB‰ÈÓÓ ÔB‰˙ÈÏוÈe ¿«¿¬»¿¿«¿≈¿≈
:ÔÎe Ëee ÌÈÓe e ÌÁ»ƒ¿«ƒ¿»«

Â‰ז ‰ÏÈÂÁÂ ‡ eÎ Èe¿≈¿»«¬ƒ»¿«¿»
‡ ‰Ó Èe ‡ÎÂ ‰ÓÂ¿«¿»¿«¿¿»¿≈«¿»¿»

:Ô„„eח„Ó ˙È „ÈÏB‡ eÎÂ ¿»¿ƒ»ƒ¿…
ÛÈw  ÈÂ‰ÓÏ È ‡e‰»≈¿≈¬≈ƒ««ƒ

:‡‡טÛÈw  ‰Â‰ ‡e‰ ¿«¿»¬»ƒ««ƒ
b „Ó Ó‡˙È Ô Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»«≈ƒ¿««¿ƒ¿…ƒ«

:ÈÈ Ì„˜ ÛÈw˙יÈ ‰Â‰Â «ƒ√»¿»«¬»≈
‰ÏÎÂ „‡Â ‡Â Ï ˙eÎÏÓ«¿≈»∆¿∆∆¿««¿«¿≈

:Ï„ ‡‡יא) ‡‡ ÔÓנ"א ¿«¿»¿»∆ƒ«¿»
‡e ‰‡e˙‡ ˜ ‡È‰‰ (‰È≈»«ƒ¿«¬»»¿»

) ˙Á ˙ÈÂ ‰ÂÈ ˙Èנ"א(ÈBÁ »ƒ¿≈¿»¿……¿≈
:ÁÏ ˙ÈÂ ‡˜יבÔÈ Ô ˙ÈÂ «¿»¿»»«¿»∆∆≈


ּכנען:מּׁשּיגלּו מּבני עבדים להם יּמכרּו ׁשם, ּבני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
כח רבה)ּפרסזֹו.È˙Â()תורה ג:(בראשית תורה ¿ƒ»ָָ

(Á)Bb ˙BÈ‰Ï.הּקדֹוׁש על העֹולם ּכל להמריד ƒ¿ƒְְִַַַָָָָ
הּפּלגה: ּדֹור ּבעצת הּוא, ּברּו(Ë)„È Bb.צד ֲַַַַָָָƒ«ƒָ

ּבּמקֹום למרד ּומטען ּבפיו, ּברּיֹות ׁשל ÈÏ:ּדעּתן ְְְְְִִִֶַַַָָָֹƒ¿≈
ּפניו:מתּכּון.‰' על Ó‡Èלהקניטֹו Ô Ï.על ְְְִִֵַַַָָ«≈≈»«ַ

ּומתּכּון רּבֹונֹו יֹודע ּפנים, ּבעּזּות מרׁשיע אדם ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּכל
ציד' ּגּבֹור ּכנמרד 'זה יאמר: ּבֹו, (בראשיתלמרד ְְְִִִִֵֶַַָֹֹ

י:רבה) אּׁשּור.‡‰ÔÓ(È‡)תורה ׁשראה ּכיון ƒ»»∆ֵֶַָָָ
לבנֹות ּבּמקֹום ּומֹורדין לנמרד ׁשֹומעין ּבניו ְְְְְִִִִֶַָָָֹאת

מּתֹוכם יצא רבה)הּמגּדל, ‰È(È):(בראשית ְִִַָָָָ»ƒ
‰Ï„b‰.,נינוה ג)ׁשּנאמרהיא היתה(יונה "ונינוה : «¿…»ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָ
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לאלהים ּגדֹולה ׁשּפניהם.ÌÈ‰Ï(È‚)":עיר ְִִֵָֹ¿»ƒְֵֶֶ

ללהב: ÌÈÁÏ(È„)ּדֹומים ˙‡Â ÌÈ˙t ְִַַ«¿Àƒ¿∆«¿Àƒ
ÌÈLÏt Ì e‡È L‡.ׁשהיּו יצאּו, מּׁשניהם ¬∆»¿ƒ»¿ƒ¿ƒְְִֵֶֶָָ

אּלּו נׁשֹותיהם מׁשּכב מחליפין וכסלחים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַֻֻּפתרסים
ּפלׁשּתים:לאּלּו, מהם טוויצאּו Á‡Â(ÁÈ)תורה ְְְְְִִֵֵֶָ¿««
eÙ.:הרּבה מׁשּפחֹות נפצּו .Ïeb(ËÈ)מאּלה »…ְְִֵֵֵֶַָָֹ¿

וקצה: סֹוף לׁשֹון ּגבּול ּכל ארצֹו, ׁשם.Î‡a‰סֹוף ְְְְֶַָָ…¬»ֵ
'ּגבּול לחברֹו: האֹומר ּכאדם נראה ולי זהּדבר. ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָ

ּפלֹוני': למקֹום ּתבא אׁשר עד Ì˙LÏÏ(Î)מּגיע ְְֲִִֶַַַָָֹƒ¿……»
Ì˙‡a.,וארצֹות ללׁשֹונֹות ׁשּנחלקּו ּפי על אף ¿«¿…»ְְְֲִִֶֶַַַָ

הם: חם ּבני ÈaÏ(Î‡)ּכּלם È‡.הּנהר ְֵֵָָֻ¬ƒ»¿≈≈∆ַָָ
ׁשם: היה -ÏB„b‰ ˙ÙÈ ÈÁ‡.אם יֹודע איני ֵָָ¬ƒ∆∆«»ִִֵֵַ

ּבןֿ "ׁשם אֹומר: ּכׁשהּוא ׁשם? אם הּגדֹול, ְִֵֵֵֶֶֶֶַָיפת
אֹומר הוי הּמּבּול", אחר ׁשנתים וגֹו' ׁשנה ְְְֱִֵֵַַַַַַָָָמאת
ּכׁשהתחיל נח היה ׁשנה ת"ק ּבן ׁשהרי הּגדֹול, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיפת
ׁשנה מאֹות ׁשׁש ּבׁשנת היה והּמּבּול ְְְִִֵֵַַַָָָָלהֹוליד,
ׁשנה, מאה ּבן היה ּבבניו ׁשהּגדֹול נמצא, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ[לנח].

למאה הּגיע לא הּמּבּול:וׁשם אחר ׁשנתים עד ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָֹ
˙ÙÈ ÈÁ‡.ּכּבדּו ׁשניהם ׁשאּלּו חם, אחי ולא ¬ƒ∆∆ְְְֲִִֵֵֶֶָֹ

ּבּזהּו: וזה אביהם, כבאת .ÏÙ‚‰(Î‰)תורה ְֲִִֶֶֶָƒ¿¿»
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) ‡z„˜BÈנ"יÔB‰Ï ˙Â‰Â (‡ea «¿»¿»«¬«¿


ּבכל ונתּפּלגּו הּבקעה, מן ונפצּו הּלׁשֹונֹות ְְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָֹנתּבלּבלּו
על ּבנֹו ׁשם ׁשּקרא נביא, עבר ׁשהיה למדנּו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהעֹולם.
ימיו ׁשּבסֹוף עֹולם, ּבסדר וׁשנינּו העתיד, ְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשם

אחיונתּפּלגּו, יקטן הרי ימיו, ּבתחּלת ּתאמר ׁשאם ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ
לכן, קדם מׁשּפחֹות ּכּמה והֹוליד מּמּנּו ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹצעיר
כ "ויהי ּכ ואחר וגֹו'", ילד "ויקטן לׁשּנאמר: ְְְְְֱִֶֶַַַַַַָָָָ

ּבא לא ימיו, ּבאמצע ּתאמר ואם וגֹו'". ְְְְִֶֶַַָָָָָֹֹהארץ
מֹות ׁשּבׁשנת למדּת, הא לפרׁש, אּלא לסּתם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּכתּוב

נתּפּלגּו: עצמֹו,.ÔË˜Èּפלג ּומקטין ענו לכׁשהיה ְְִֶֶַ»¿»ְְְִֶַַָָָָָ
הּללּו: הּמׁשּפחֹות ּכל להעמיד ְְֲִִַַַָָָָָזכה

(ÂÎ)˙ÂÓÁ.אּגדה ּדברי מקֹומֹו, ׁשם על ¬«¿»∆ְְִֵֵַַָָ
רבה) כז:(בראשית ‡Á˙(‡)תורה ‰ÙN.לׁשֹון »»∆»ְ

‡ÌÈ„Áהּקדׁש: ÌÈ„e.:ואמרּו אחת ּבעצה ּבאּו ֶַֹ¿»ƒ¬»ƒְְְֵַַָָָ
לרקיע נעלה העליֹונים. את לֹו ׁשּיבר הימּנּו ּכל ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹלא
ׁשל יחידֹו על אחר: ּדבר מלחמה. עּמֹו ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָונעׂשה

(ספרים אחדים", "ּודברים אחר: ּדבר ְְֲִִִֵַָָָָָָעֹולם.
ותרנ"ו לאלף אחת אמרּו: חּדים). ּדברים ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָאחרים:
הּמּבּול. ּבימי ׁשעׂשה ּכׁשם מתמֹוטט, הרקיע ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָׁשנים

סמֹוכֹות לֹו ונעׂשה רבה)ּבאּו ÌÚa():(בראשית ְֲֶַָֹ¿»¿»
Ì„wÓ.:למעלה ּכדכתיב ׁשם, יֹוׁשבים (לעילׁשהיּו ƒ∆∆ְְְְְִִִֶַָָָ

לתּורי) מּׁשם ונסעּו הּקדם" הר וגֹו' מֹוׁשבם ְְְְִִֶֶַַַָָָָָ"ויהי
אּלא מצאּו ולא ּכּלם, את להחזיק מקֹום ְְְֲִֶֶֶַָָָָָֹֻלהם

‡e‰ÚÏ(‚)ׁשנער: LÈ‡.:לאּמה מצריםאּמה ְִָƒ∆≈≈ְְִִַָָֻֻ
לכנען: ּופּוט לפּוט וכּוׁש הזמינּו.‰‰לכּוׁש ְְְְִַַ»»ְִַ

ׁשּמכינים הּוא, הזמנה לׁשֹון 'הבה', ּכל ְְְְְִִֶֶַַָָָָָעצמכם.
למּׂשא: אֹו לעצה, אֹו למלאכה, ּומתחּברים ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָעצמן

.‰‰:ּבלע"ז אפקרליי"ר ׁשאין.ÌÈÏהזמינּו, »»ְְִַַַ¿≈ƒֵֶ
ּבקעה: ׁשהיא ּבבבל, ÙNÏ‰אבנים ‰ÙNÂ.ּכ ְְֲִִִֶֶָָָ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈»ָ

בלע"ז טוול"ׁש ׁשּקֹורים הּלבנים, (ציגעלעֹוׂשין ְִִִֵֶַ
ּבכבׁשן:דאכשטיינע) אֹותן ׂשֹורפים ,ÓÁÏ.לטּוח ְְְִִָָ«…∆ַָ
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ÔÈ„Â ÔB‰lÎÏ „Á ÔLÈÏÂ „Á«¿ƒ»«¿»¿¿≈
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:„ÚÓÏ eÈMÁ Ï ÔB‰Óƒ¿…ƒ«ƒ¿∆¿»

Ôז ÏÏe ÈÏ˙ e‰»ƒ¿¿ƒ¿«¿≈«»
() ÔeÚÓLÈ ‡Ï ÔB‰LÈÏƒ»¿ƒ»ƒ¿¿¿«

:Á ÔLÈÏ L‡חÈÈ e ¡«ƒ««¿≈««¿»
‡Ú‡ ÏÎ È‡ ÏÚ ÔÓ ÔB‰˙È»¿ƒ«»««≈»«¿»

) ÈÓÏ eÚÓeנ"יeÚÓ˙‡Â ¿»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿»
:‡ (ÈÓlÓט‡ Ô ÏÚ ƒ¿ƒ¿≈«¿»«≈¿»

ÈÈ ÏÏ Ô˙ È‡ Ï ÓL¿«»∆¬≈«»«¿≈¿»
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מּכה.ıeÙÔ(„)הּקיר: ׁשּום עלינּו יביא ׁשּלא ִַ∆»ִֵֶַָָָֹ

מּכאן: B‡Ï˙(‰)להפיצנּו '‰ „iÂ.הצר לא ֲִִֵַָ«≈∆ƒ¿ְַֹֻ
הּנּדֹון ירׁשיעּו ׁשּלא לּדּינים ללּמד ּבא אּלא ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלכ

ּתנחּומא: רּבי ּבמדרׁש ויבינּו. ׁשּיראּו Èעד ְְְְְִִִִֶַַַַָָ¿≈
Ì„‡‰.?ּוגמּלים חמֹורים ּבני ׁשּמא מי, ּבני אּלא »»»ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ואמר: הּטֹובה את ׁשּכפה הראׁשֹון אדם ּבני ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
ג) ּכפּו(לעיל אּלּו אף עּמדי". נתּתה אׁשר ֲִִִֵֶַַָָָָָָ"האּׁשה

מן ּומּלטם טֹובה ׁשהׁשּפיעם ּבמי למרד ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹּבּטֹובה
‡Á„(Â)הּמּבּול: ÌÚ Ô‰.,עּמהן יׁש זֹו טֹובה ּכל ַַ≈«∆»ִֵֶָָָ

החּלּו זה ודבר לכּלם, אחת וׂשפה הם אחד ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשעם
עׂשֹותם,.‰ÌlÁ:לעׂשֹות אמרם, להתחילּכמֹו: ֲַ«ƒ»ְְְְֲִַָָָ

לעׂשֹות: BÚÏ˙הם 'BÂ Ì‰Ó ˆÈ‡Ï. ֲֵַ…ƒ»≈≈∆¿«¬
לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו. מניעה, לׁשֹון יּבצר ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּבתמיהה,

נגידים" רּוח עו)"יבצר „‰(Ê):(תהלים ‰‰. ְְִִִַֹ»»≈¿»
יתרה: מענותנּותֹו נמל ּדינֹו מּדה.‰‰ּבבית ְְְְְִִֵֵֵַַָָ»»ִָ

ּכנגּדם והּוא נבנה", "הבה אמרּו: הם מּדה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָּכנגד
נרדה": "הבה ואמר: נּו"ן.ÏÂ‰מדד ּונבלּבל, ְְֵַַָָָָָ¿»¿»ְְֵַ

ּכה"א יתרה אחרֹונה וה"א רּבים, ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָמׁשּמׁש
נרדה eÚÓLÈ:ׁשל ‡Ï.מביא וזה לבנה ׁשֹואל זה ְֵֶָ…ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶָ

מחֹו: את ּופֹוצע עליו עֹומד וזה ıÙiÂ(Á)טיט, ְִֵֵֶֶַָָֹ«»∆
ÌMÓ Ì˙B‡ "ּפן.‰' ּׁשאמרּו: מה הּזה, ּבעֹולם »ƒ»ְֶֶֶַַָָָ

ׁשלמה ׁשאמר הּוא עליהם. נתקּים י)נפּוץ" :(משלי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹ
תבֹואּנּו היא רׁשע ‰ÌˆÈÙ(Ë)":"מגֹורת ÌMÓe. ְְִֶַָָƒ»¡ƒ»

קׁשה: זֹו אי וכי הּבא. לעֹולם חלק להם ׁשאין ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלּמד
ּפׁשטּו לא אּלּו הּפּלגה, ּדֹור ׁשל אֹו הּמּבּול, ּדֹור ְֵֶֶַַַַָָָֹׁשל
ואּלּו ּבֹו, להּלחם ּבעּקר יד ּפׁשטּו ואּלּו ּבעּקר, ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָיד
ׁשּדֹור אּלא העֹולם? מן נאבדּו לא ואּלּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹנׁשטפּו
לכ ּביניהם, מריבה והיתה ּגזלנים היּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמּבּול
ּביניהם, ורעּות אהבה נֹוהגים היּו ואּלּו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָנאבדּו,
למדּת אחדים", ּודברים אחת "ׂשפה ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
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מּכה.ıeÙÔ(„)הּקיר: ׁשּום עלינּו יביא ׁשּלא ִַ∆»ִֵֶַָָָֹ

מּכאן: B‡Ï˙(‰)להפיצנּו '‰ „iÂ.הצר לא ֲִִֵַָ«≈∆ƒ¿ְַֹֻ
הּנּדֹון ירׁשיעּו ׁשּלא לּדּינים ללּמד ּבא אּלא ,ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹלכ

ּתנחּומא: רּבי ּבמדרׁש ויבינּו. ׁשּיראּו Èעד ְְְְְִִִִֶַַַַָָ¿≈
Ì„‡‰.?ּוגמּלים חמֹורים ּבני ׁשּמא מי, ּבני אּלא »»»ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָ

ואמר: הּטֹובה את ׁשּכפה הראׁשֹון אדם ּבני ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָאּלא
ג) ּכפּו(לעיל אּלּו אף עּמדי". נתּתה אׁשר ֲִִִֵֶַַָָָָָָ"האּׁשה

מן ּומּלטם טֹובה ׁשהׁשּפיעם ּבמי למרד ְְְְִִִִִִֶַָָָָֹּבּטֹובה
‡Á„(Â)הּמּבּול: ÌÚ Ô‰.,עּמהן יׁש זֹו טֹובה ּכל ַַ≈«∆»ִֵֶָָָ

החּלּו זה ודבר לכּלם, אחת וׂשפה הם אחד ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשעם
עׂשֹותם,.‰ÌlÁ:לעׂשֹות אמרם, להתחילּכמֹו: ֲַ«ƒ»ְְְְֲִַָָָ

לעׂשֹות: BÚÏ˙הם 'BÂ Ì‰Ó ˆÈ‡Ï. ֲֵַ…ƒ»≈≈∆¿«¬
לֹו: ודֹומה ּכתרּגּומֹו. מניעה, לׁשֹון יּבצר ְְְְְְִִִִֵֶַָָָּבתמיהה,

נגידים" רּוח עו)"יבצר „‰(Ê):(תהלים ‰‰. ְְִִִַֹ»»≈¿»
יתרה: מענותנּותֹו נמל ּדינֹו מּדה.‰‰ּבבית ְְְְְִִֵֵֵַַָָ»»ִָ

ּכנגּדם והּוא נבנה", "הבה אמרּו: הם מּדה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָָּכנגד
נרדה": "הבה ואמר: נּו"ן.ÏÂ‰מדד ּונבלּבל, ְְֵַַָָָָָ¿»¿»ְְֵַ

ּכה"א יתרה אחרֹונה וה"א רּבים, ּבלׁשֹון ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָמׁשּמׁש
נרדה eÚÓLÈ:ׁשל ‡Ï.מביא וזה לבנה ׁשֹואל זה ְֵֶָ…ƒ¿¿ְְִֵֵֵֶֶָ

מחֹו: את ּופֹוצע עליו עֹומד וזה ıÙiÂ(Á)טיט, ְִֵֵֶֶַָָֹ«»∆
ÌMÓ Ì˙B‡ "ּפן.‰' ּׁשאמרּו: מה הּזה, ּבעֹולם »ƒ»ְֶֶֶַַָָָ

ׁשלמה ׁשאמר הּוא עליהם. נתקּים י)נפּוץ" :(משלי ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹ
תבֹואּנּו היא רׁשע ‰ÌˆÈÙ(Ë)":"מגֹורת ÌMÓe. ְְִֶַָָƒ»¡ƒ»

קׁשה: זֹו אי וכי הּבא. לעֹולם חלק להם ׁשאין ְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָלּמד
ּפׁשטּו לא אּלּו הּפּלגה, ּדֹור ׁשל אֹו הּמּבּול, ּדֹור ְֵֶֶַַַַָָָֹׁשל
ואּלּו ּבֹו, להּלחם ּבעּקר יד ּפׁשטּו ואּלּו ּבעּקר, ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָָיד
ׁשּדֹור אּלא העֹולם? מן נאבדּו לא ואּלּו ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָֹנׁשטפּו
לכ ּביניהם, מריבה והיתה ּגזלנים היּו ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָהּמּבּול
ּביניהם, ורעּות אהבה נֹוהגים היּו ואּלּו ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָנאבדּו,
למדּת אחדים", ּודברים אחת "ׂשפה ְְֱֲִִֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:
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יאהּמּבּול: ‡ÂÈ(ÁÎ)תורה Áz ÈÏ.ּבחּיי ַַ«¿≈∆«»ƒְֵַ

רבה)אביו אֹומרים(בראשית יׁש אּגדה: ּומדרׁש . ְְִִִֵַַָָָ
לפני ּבנֹו אברם על ּתרח ׁשּקבל מת, אביו ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשעל
האׁש, לכבׁשן והׁשליכֹו צלמיו, את ׁשּכּתת על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמרד
אני נֹוצח אברם אם ּבלּבֹו: ואֹומר יֹוׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָוהרן
אברם, ּוכׁשּנּצל מּׁשּלֹו, אני נֹוצח נמרד ואם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹמּׁשּלֹו,
הרן: להם אמר אּתה? מי מּׁשל להרן: לֹו ְְִִֶֶַַָָָָָָָָאמרּו
ונׂשרף, האׁש לכבׁשן הׁשליכּוהּו אני. אברם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָמּׁשל
אּור, ּפרׁש סרּוק] [ּבן ּומנחם ּכׂשּדים. אּור ְְְִֵֵֶֶַַַָוזהּו

וכן כד)ּבקעה, וכן(ישעיה ה'", ּכּבדּו "ּבארים (שם: ְְְְִִֵֵַָָֻ
קרּוייא) עמק ּובקע חֹור ּכל צפעֹוני". "מאּורת :ְְִִֶַַָָָֹ

ׂשרה,.kÒÈ‰(ËÎ)אּור: ּברּוחזֹו ׁשסכתה ׁשם על ƒ¿»ְְֵֶַַָָָָ

ּכמֹו אחרים: (ספרים ּביפיּה סֹוכין וׁשהּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּקדׁש,
יסּכה, ועֹוד פרעה"). ׂשרי אֹותּה "וּיראּו ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר

נסיכּות להדיא)לׁשֹון ל"ט בסנהדרין הוא ּכמֹו(וכן , ְְְִ
ׂשררה: לׁשֹון לׂשרה ‡Ìz(Ï‡)תורה e‡ˆiÂ. ְְָָָָ«≈¿ƒ»

וׂשרי: לֹוט עם ואברם ּתרח ÓiÂ˙(Ï)וּיצאּו ְְְְִֵֶַַַַָָ«»»
Á Áz.לארץ ּובא מחרן אברם ׁשּיצא לאחר ∆«¿»»ְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכתיב: ׁשהרי ׁשנה, מּׁשּׁשים יֹותר ׁשם והיה ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָּכנען,
יב) ׁשנה(לקמן וׁשבעים ׁשנים חמׁש ּבן ְְְְִִִֵֶַָָָָָ"ואברם

ּכׁשּנֹולד היה ׁשנה ׁשבעים ּבן ותרח מחרן", ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבצאתֹו
עדין מחרן. אברם ּכׁשּיצא לתרח קמ"ה הרי ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאברם,
הּכתּוב הקּדים ולּמה הרּבה, מּׁשנֹותיו ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָנׁשארּו
יהא ׁשּלא אברם? ׁשל ליציאתֹו ּתרח ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹמיתתֹו
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יאהּמּבּול: ‡ÂÈ(ÁÎ)תורה Áz ÈÏ.ּבחּיי ַַ«¿≈∆«»ƒְֵַ

רבה)אביו אֹומרים(בראשית יׁש אּגדה: ּומדרׁש . ְְִִִֵַַָָָ
לפני ּבנֹו אברם על ּתרח ׁשּקבל מת, אביו ידי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשעל
האׁש, לכבׁשן והׁשליכֹו צלמיו, את ׁשּכּתת על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנמרד
אני נֹוצח אברם אם ּבלּבֹו: ואֹומר יֹוׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָוהרן
אברם, ּוכׁשּנּצל מּׁשּלֹו, אני נֹוצח נמרד ואם ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֹמּׁשּלֹו,
הרן: להם אמר אּתה? מי מּׁשל להרן: לֹו ְְִִֶֶַַָָָָָָָָאמרּו
ונׂשרף, האׁש לכבׁשן הׁשליכּוהּו אני. אברם ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָמּׁשל
אּור, ּפרׁש סרּוק] [ּבן ּומנחם ּכׂשּדים. אּור ְְְִֵֵֶֶַַַָוזהּו

וכן כד)ּבקעה, וכן(ישעיה ה'", ּכּבדּו "ּבארים (שם: ְְְְִִֵֵַָָֻ
קרּוייא) עמק ּובקע חֹור ּכל צפעֹוני". "מאּורת :ְְִִֶַַָָָֹ

ׂשרה,.kÒÈ‰(ËÎ)אּור: ּברּוחזֹו ׁשסכתה ׁשם על ƒ¿»ְְֵֶַַָָָָ

ּכמֹו אחרים: (ספרים ּביפיּה סֹוכין וׁשהּכל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹהּקדׁש,
יסּכה, ועֹוד פרעה"). ׂשרי אֹותּה "וּיראּו ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר

נסיכּות להדיא)לׁשֹון ל"ט בסנהדרין הוא ּכמֹו(וכן , ְְְִ
ׂשררה: לׁשֹון לׂשרה ‡Ìz(Ï‡)תורה e‡ˆiÂ. ְְָָָָ«≈¿ƒ»

וׂשרי: לֹוט עם ואברם ּתרח ÓiÂ˙(Ï)וּיצאּו ְְְְִֵֶַַַַָָ«»»
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

ן
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el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה. ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו.

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:
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